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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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O mercado de eventos não para de crescer. 
O Serviço Nacional de Apoio às Pequenas e 
Micro Empresas (Sebrae) informa que esse 
setor movimenta R$3,7 bilhões por ano. Sendo 
assim, é uma ótima oportunidade de negócio e 
os empreendedores que estão querendo entrar 
nessa área não têm tempo a perder.

Uma boa dica para quem pretende ingressar 
nesse ramo é abrir uma empresa de aluguel 
de utensílios para festas e eventos. Mas como 
fazer isso? 

São tantas oportunidades que parece ter espaço para todo mundo. Hoje em dia, as 
empresas possuem parcerias e o mercado funciona como um grande quebra-cabeça: 
cada empreendimento oferece um tipo de serviço e no final os clientes têm a sua festa 
montada com bastante perfeição ou quase isso.

Incluir os serviços de locação de brinquedos é uma ótima opção 
de negócios, com poucos custos administrativos e possibilidades 
de ganhos. Ela pode lugar seus brinquedos para festas e eventos 
infantis, eventos comunitários ou ainda para escolas infantis, 
brinquedotecas, espaços de brincadeiras em supermercados, 
aeroportos e outros.

O mercado para a locadora de brinquedos é promissor, pois os brinquedos 
constantemente são atualizados com versões mais modernas e interessantes.

A locadora de brinquedos para eventos e festas infantis de uma forma geral, além de 
oferecer brinquedos para crianças de 3 a 12 anos de idade, pode também oferecer 
brinquedos para crianças de 0 a 2 anos de idade, que são brinquedos especializados 
no tamanho e necessidades desse nicho de mercado.

Além de atender festas, parques e brinquedotecas, o mercado para a locadora de 
brinquedos poderá atender também a colônia de férias, hospitais infantis e outros.

Apresentação do Negócio
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Localização

Diferente da maioria dos negócios, uma empresa 
de decoração de festas não está limitada a sua 
localização, podendo ser desenvolvida até 
a partir da própria casa do empreendedor. 
Isso porque o serviço de decoração pode ser 
apresentado através do site da empresa e as 
negociações podem ser feitas remotamente.

Porém, caso o empreendedor decida atingir 
um público maior ou oferecer serviços e 
artigos de decoração mais sofisticados, ele 
pode abrir uma loja especializada ou uma 
casa de festas, onde além da decoração o 
espaço também poderá ser alugado. Na 
hora de fazer essa seleção, é necessário levar 
em conta alguns aspectos, como o público 
alvo. Enquanto faz o planejamento para abrir 
uma empresa de decoração de festas, você 
irá definir a faixa de renda e os hábitos das 
pessoas que deseja atingir. Com isso em 
mãos, ficará mais fácil escolher a região em 
que essas pessoas estão presentes.

O ponto ideal para montar e abrir uma empresa 
de brinquedos e artigos de festas é um local 
com grande fluxo de pessoas, boa visualização 
da sua loja e fácil acesso para os clientes. 
Verifique também se o cliente terá facilidade 
para estacionar.

É necessário também, ficar atento aos aspectos legais e regularizações de acordo 
com as licenças exigidas. Antes de fechar o contrato, deve-se consultar a Prefeitura 
para confirmar se a sua empresa de decoração de festas poderá funcionar naquele 
endereço escolhido. Verifique quais são as restrições da prefeitura para os planos da Lei 
de Zoneamento e do Plano Diretor da cidade. A localização é um dos principais fatores 
de sucesso de um empreendimento. 

Esta é uma decisão muito importante e que demanda uma atenção especial do 
empreendedor que, na hora de fazer essa escolha, deve buscar locais que possuam 
fácil acesso para as diversas regiões da cidade (onde as festas podem ocorrer), além de 
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ter um alto fluxo de pessoas e muita visibilidade para que os consumidores saibam que 
você e o seu negócio estão ali.

Este é  um aspecto determinante do sucesso do empreendimento. Uma boa localização 
é aquela que favorece o acesso das pessoas, com o menor grau possível de dificuldade. 
Uma localização inadequada é responsável por 8% das empresas que fecharam as portas 
antes de completarem 4 anos de funcionamento. Especialistas no  assunto avaliam que 
a escolha do ponto adequado responde por até 25% do sucesso do comércio. 

Os principais pontos a considerar são: 

• O preço do aluguel;
• A compatibilidade entre o público local e o padrão de serviço 
a ser prestado: maior renda, maior sofisticação; menor renda, menor 
preço; 
• Visibilidade: se não se sabe (ou se vê) que naquela localização 
existe o prestador de serviço, não se vai lá atrás do serviço; 
• Conforto: estacionamento pra quem vai de carro; ambiente 
agradável e espaçoso para comportar momentos de picos de 
demanda; etc.

Em todos os casos, o imóvel que você escolher para montar sua empresa deve 
atender às necessidades operacionais do negócio, ter possibilidade de expansão e 
disponibilidade dos serviços de água, luz, esgoto, telefone e internet. Em relação 
aos custos, na tomada de decisão para localização, analise fatores tais como custo 
de adaptação do imóvel para a atividade, aluguel, manutenção, necessidade de vale-
transporte para os empregados, dentre outros itens.

Exigências Legais

A parte legal deste tipo de negócio consiste apenas em abrir uma empresa e legalizar 
o espaço, que pode ser próprio ou alugado. Este tipo de empreendimento é uma loja 
como outra qualquer, um estabelecimento comercial e só requer três passos: abertura 
de firma, credenciamento na Prefeitura e na Junta comercial e solicitação de nota fiscal.

A primeira etapa, a abertura da empresa, é feita na receita federal e varia de valor
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Consulta Comercial 
Antes de realizar qualquer procedimento para abertura de uma empresa deve-se 
realizar uma consulta prévia na prefeitura ou administração local. A consulta verifica 
se no local escolhido para a abertura da empresa é permitido o funcionamento 
da atividade do empreendimento.  Outro aspecto que precisa ser pesquisado é 
o endereço. Em algumas cidades, o endereço registrado na prefeitura é diferente 
daquele que todos conhecem. É necessário registrar o contrato social com o 
endereço que consta na prefeitura, sob pena de ter de refazê-lo. 

Órgão responsável: Prefeitura Municipal; Secretaria Municipal de Urbanismo. 

Busca de nome e marca 
Verificar se existe alguma empresa registrada com o nome pretendido e a marca 
que será utilizada. 

Órgão responsável: Junta Comercial ou Cartório (no caso de Sociedade Simples) 
e Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

Arquivamento do contrato social/Declaração de 
Empresa Individual 
Este passo consiste no registro do contrato social. Verifica-se também, os 
antecedentes dos sócios ou empresário junto a Receita Federal, por meio de 
pesquisas do CPF. 

Órgão responsável: Junta Comercial ou Cartório (no caso de 
Sociedade Simples). 

conforme o porte do empreendimento. Se for uma pequena loja com apenas um 
funcionário é considerada uma micro empresa e há uma série de vantagens como 
isenção de alguns impostos, taxas menores de abertura e algumas taxas de imposto 
anual bem mais baixas.

Para dar início ao processo de abertura da empresa é necessário 
que se cumpram os seguintes procedimentos: 
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Solicitação do CNPJ  
O primeiro passo para tirar seu CNPJ é definir qual será a área de atuação 
da sua empresa, como por exemplo vestuário, alimentação, transporte, etc. 
Em seguida, você também definirá qual o tipo do CNPJ. Há cinco opções: 
Microempreendedor Individual (MEI), Empresário Individual (EI), Empresário 
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI),  Sociedade Limitada (Ltda), 
Sociedade Anônima (S.A.) O processo burocrático pode levar de 1 a 3 meses, 
dependendo da agilidade dos serviços em seu município, e passa por várias 
instâncias. Se você não optar pelo MEI, é melhor contratar um contador para 
ajudar nessa fase e orientar no preenchimento de toda a papelada. 

Órgão responsável:  Receita Federal

A parte legal deste tipo de negócio consiste apenas em abrir uma empresa e legalizar 
o espaço, que pode ser próprio ou alugado. Este tipo de empreendimento é uma loja 
como outra qualquer, um estabelecimento comercial e só requer três passos: abertura 
de firma, credenciamento na Prefeitura e na Junta comercial e solicitação de nota fiscal.

A primeira etapa, a abertura da empresa, é feita na receita federal e varia de valor 
conforme o porte do empreendimento. Se for uma pequena loja com apenas um 
funcionário é considerada uma micro empresa e há uma série de vantagens como 
isenção de alguns impostos, taxas menores de abertura e algumas taxas de imposto 
anual bem mais baixas.

Para dar início ao processo de abertura da empresa é necessário 
que se cumpram os seguintes procedimentos: 

Consulta Comercial 
Antes de realizar qualquer procedimento para abertura de uma empresa deve-
se realizar uma consulta prévia na prefeitura ou administração local. A consulta 
verifica se no local escolhido para a abertura da empresa é permitido o 
funcionamento da atividade do empreendimento.  Outro aspecto que precisa 
ser pesquisado é o endereço. Em algumas cidades, o endereço registrado na 
prefeitura é diferente daquele que todos conhecem. É necessário registrar o 
contrato social com o endereço que consta na prefeitura, sob pena de ter de 
refazê-lo. 

Órgão responsável: Prefeitura Municipal; Secretaria Municipal de Urbanismo. 
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Busca de nome e marca 
Verificar se existe alguma empresa registrada com o nome pretendido e a 
marca que será utilizada. 

Órgão responsável: Junta Comercial ou Cartório (no caso de Sociedade 
Simples) e Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). 

Arquivamento do contrato social/Declaração de 
Empresa Individual 
Este passo consiste no registro do contrato social. Verifica-se também, os 
antecedentes dos sócios ou empresário junto a Receita Federal, por meio de 
pesquisas do CPF. 

Órgão responsável: Junta Comercial ou Cartório (no caso de Sociedade Simples). 

Solicitação do CNPJ  
O primeiro passo para tirar seu CNPJ é definir qual será a área de atuação 
da sua empresa, como por exemplo vestuário, alimentação, transporte, etc. 
Em seguida, você também definirá qual o tipo do CNPJ. Há cinco opções: 
Microempreendedor Individual (MEI), Empresário Individual (EI), Empresário 
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI),  Sociedade Limitada (Ltda), 
Sociedade Anônima (S.A.) O processo burocrático pode levar de 1 a 3 meses, 
dependendo da agilidade dos serviços em seu município, e passa por várias 
instâncias. Se você não optar pelo MEI, é melhor contratar um contador para 
ajudar nessa fase e orientar no preenchimento de toda a papelada. 

Órgão responsável:  Receita Federal

Solicitação da Inscrição Estadual 
A Inscrição Estadual é um número liberado pela Secretaria de Fazenda de 
cada estado no cadastro do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e prestação de Serviços) da empresa. É o registro formal do negócio junto 
à Receita Estadual. 

Órgão responsável: Receita Estadual 
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Alvará de licença e Registro na Secretaria 
Municipal de Fazenda 
O Alvará de licença é o documento que fornece o consentimento para 
empresa desenvolver as atividades no local pretendido. Para a concessão 
do alvará,  a vigilância sanitária faz inspeção no local para averiguar se está 
em conformidade com a Resolução RDC nº 216/MS/ANVISA, de 16/09/2004.  
Quando o atendimento é realizado no próprio domicílio, a obtenção do alvará 
de funcionamento é condicionada a declaração explícita dos vizinhos de que 
a atividade não traz prejuízos à comunidade, autorizando o funcionamento do 
estabelecimento.

Órgão responsável: Prefeitura ou Administração Municipal;  Secretaria 
Municipal da Fazenda

Matrícula no INSS 
O CEI é o Cadastro Específico do INSS. Este cadastro é usado para pessoas físicas 
equiparadas a empresa, ou seja, pessoas físicas que tem o mesmo “status” que 
uma empresa. Funciona como um CNPJ, e serve para o equiparado a empresa 
exercer sua atividade profissional. Quem tem esse cadastro é uma pessoa física 
que tem equiparação à empresa. 

Órgão responsável: Instituto Nacional de Seguridade Social; Divisão de 
Matrículas – INSS 

Além de todos esses procedimentos, é muito importante lembrar que essa atividade 
exige o conhecimento do Código de Defesa do Consumidor- Lei nº. 8.078/1990. As 
empresas que fornecem serviços e produtos no mercado de consumo devem observar 
as regras de proteção ao consumidor, estabelecidas pelo Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). 

É importante que o empreendedor saiba que o CDC somente 
se aplica às operações comerciais em que estiver presente a 
relação de consumo, isto é, nos casos em que uma pessoa (física 
ou jurídica) adquire produtos ou serviços como destinatário final. 

A fim de cumprir as metas definidas pelo CDC, o empreendedor deverá conhecer 
bem algumas regras que sua empresa deverá atender, tais como: forma adequada 
de oferta e exposição dos produtos destinados à venda, fornecimento de orçamento 
prévio dos serviços a serem prestados, cláusulas contratuais consideradas abusivas, 
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responsabilidade dos defeitos ou vícios dos produtos e serviços, os prazos mínimos de 
garantia, cautelas ao fazer cobranças de dívidas. 

Estrutura e Pessoal 
(Equipe e Equipamentos)

A estrutura para montagem de uma empresa locadora de brinquedos é simples. Basta 
um galpão coberto para depósito dos brinquedos, escritório e  atendimento de clientes, 
sendo que alguns brinquedos poderão ser demonstrados inicialmente na própria loja.
A estrutura deverá ter, no mínimo, 100 m² para adequação de todos os departamentos 
da empresa incluindo loja, atendimento e depósito para guardar brinquedos.

Deverá contar também com escritório que tenha computador, impressora, aparelho de 
fax, telefone e material para expediente.

Para abrir uma empresa de decoração de festas, se o empreendedor optar por 
trabalhar na sua residência, será preciso designar um cômodo para o desenvolvimento 
da atividade, para a área administrativa e financeira da empresa, e talvez recepção, 
caso algum cliente prefira negociar pessoalmente.

Já, se a escolha for alugar um imóvel, um espaço de 60 m² é o suficiente, dividindo o 
ambiente para oficina, salão de vendas com exposição e escritório.

Os principais equipamentos utilizados para criar decorações 
para de festas são:

• Tesoura – duas ou três de tamanhos diferentes inclusive 
uma com ponta curva;
• Lixas – para massa ou madeira; usada para lixar as peças 
de isopor;
• Lixas de unha – para dar melhor acabamento nos detalhes 
das peças;
• Pincéis – para artesanato de vários tamanhos, compre de 
boa qualidade;
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• Caneta de retroprojetor – utilizada para traçar os desenhos 
no isopor;
• Cola quente – pistola e refil;
• Palitos de dente e alfinetes – para prender as partes a 
serem coladas;
• Potinhos – para dissolver verniz, cola ou tinta;
• Pano ou papel toalha;
• Tinta para tecido;
• Verniz – incolor ou transparente à base de água;
• Glitter – na mesma cor da tinta que for utilizar;
• Cola branca.

Já os materiais e ferramentas para decorar a festa em 
geral são:

• Compressor ou bomba de ar elétrica para encher balões;
• Tesoura – para cortar linhas e fitas;
• Extensão elétrica – para buscar energia em local mais 
distante;
• Alfinetes de segurança – para fazer a fixação da toalha 
na mesa;
• Bases para o arco de balões;
• Tubo de sustentação do arco de balões;
• Balões;
• Linha de náilon – utilizada na montagem do arco e demais 
enfeites com balões;
• Fitas – Crepe, dupla face e transparente de 50 mm, para 
colar painéis e demais peças.

Caso sua empresa ofereça também o serviço de locação de brinquedos, a estrutura 
para montagem é simples. Basta um galpão coberto para depósito dos brinquedos, 
escritório e  atendimento de clientes, sendo que alguns brinquedos poderão ser 
demonstrados inicialmente na própria loja.

A estrutura deverá ter, no mínimo, 100 m² para adequação de todos os departamentos 
da empresa incluindo loja, atendimento e depósito para guardar brinquedos.
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Matéria-prima e mercadorias

Deverá contar também com escritório que tenha computador, impressora, aparelho de 
fax, telefone e material para expediente.

A gestão de estoques no varejo é a procura do constante 
equilíbrio entre a oferta e a demanda. Este equilíbrio deve ser 
sistematicamente aferido através de, 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 através das vendas. Usualmente é medido 
em base anual e tem a 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.

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. O negócio de aluguel de mesas e utensílios para Eventos não possui matéria 
prima. A Mercadoria é composta dos itens colocados para locação.

Para a definição do mix dos produtos a serem oferecidos para locação o empresário 
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Investimento e Capital de Giro

deverá visitar concorrentes, ouvir permanentemente seus clientes e ir fazendo 
adaptações ao longo do tempo.

O valor necessário para o investimento irá variar em função da estrutura operacional 
desejada e da definição do catálogo de brinquedos e materiais para locação. Por esta 
razão sugerimos a elaboração de um Plano de Negócio, onde os recursos necessários, 
em função dos objetivos estabelecidos, poderão ser determinados.

O investimento inicial compreende todo o capital empregado para iniciar e viabilizar o 
negócio até o momento de sua autossustentação. Podem ser divididos em:

• Investimento pré-operacionais – são todos os gastos ou despesas 
realizadas com projetos, pesquisas, registro da empresa, honorários 
profissionais e outros;
• Investimento fixo – compreende o capital empregado na compra 
de imóveis, Equipamentos, móveis, utensílios, instalações, reformas etc.;

Capital de giro inicial 
É o capital necessário para suportar todos os gastos e despesas iniciais, geradas pela 
atividade produtiva da empresa. Destinam-se a viabilizar as compras iniciais, pagamento 
de salários nos primeiros meses de funcionamento, impostos, taxas, honorários de 
contador, dentre outros gastos.

Para uma Locadora de Equipamentos para Shows de pequeno 
porte, estimamos os seguintes itens de investimento:

• Despesas pré-operacionais (registro da empresa, honorários 
profissionais, taxas etc.);
• Investimento fixos:
• Móveis e Utensílios
• Desenvolvimento de website e material promocional da empresa 
• Compra de Equipamentos para locação
• Veículo próprio 
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Além das despesas pré operacionais e Investimento, é necessário que o empreendedor 
reserve uma quantia de capital de giro para suportar as despesas dos primeiros meses da 
atividade. O cálculo deste valor dependerá da forma de pagamento aos fornecedores 
e forma de recebimento dos clientes e giro de estoque, conforme descrito no item 
“Capital de Giro”.

Observação: Dependendo da forma de contratação estes itens podem ser 
adquiridos de forma parcelada.

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 (PMC).

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 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.
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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.

Neste ramo, a necessidade de capital de giro situa-se em cerca de 30% do investimento 
inicial requerido. Este negócio envolve a formação e manutenção de uma pequena 
Estrutura operacional e montagem de uma carteira de Equipamentos de locação; onde 
os principais desembolsos estão associados ao custeio da Estrutura operacional, que 
podem incluir recursos para as despesas de aluguel, transporte, alimentação, imposto, 
telefone etc.

Neste aspecto é importante o empreendedor manter controle 
sobre as despesas administrativas e operacionais, em especial 
aquelas associadas a manutenção dos Equipamentos, transporte 
e seguro dos Equipamentos, a fim de poder estabelecer uma 
correta mensuração de seu resultado.

Do ponto de vista das receitas, elas em geral são recebidas em 30, 60 e até 90 dias. 
Considerando-se que trabalhos desta natureza envolvem variações no volume de 
locações, o empreendedor deve possuir reservas de capital de giro para fazer frente a 
períodos de menor movimento.

Vale lembrar que a gestão do capital de giro de uma empresa envolve outros fatores 
que requerem a atenção do empreendedor. Para evitar e corrigir Eventos, que, 
potencialmente, venham provocar a necessidade de novos aportes de recursos 
financeiros, o empreendedor deve atentar, dentre outros fatores, para:

• Evitar Custos fixos elevados atentando para despesas de locomoção, 
alimentação, energia, aluguel, internet, dentre outras que possam gerar 
desembolsos recorrentes acima do desejado;
• Atuar para aumentar a base de clientes;
• Praticar preços que não cubram os Custos incorridos ou conceder 
descontos que possam comprometer a margem de lucro do negócio.

O empreendedor deverá ter um controle orçamentário rígido de forma a não consumir 
recursos sem previsão. Além disso, ele deve evitar a retirada de valores além do pró-
labore estipulado, pois no início todo o recurso que entrar na empresa nela deverá 
permanecer, possibilitando o crescimento e a expansão do negócio. Dessa forma a 
empresa poderá alcançar mais rapidamente sua autossustentação, favorecendo a 
formação de “reservas” próprias (e reduzindo a necessidade de uso de capital de giro 
de terceiros ou aportes de recursos feitos pelo empreendedor) e agregando maior valor 
ao novo negócio.
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Canal de Distribuição

Os canais de distribuição são os meios utilizados pelas empresas para escoar sua 
produção e ofertar seus serviços. A importância dos canais de distribuição é fundamental 
e seu custo pode representar uma parcela considerável do preço final do produto 
vendido ao consumidor. Os canais não só satisfazem a demanda através de produtos 
e serviços no local, em quantidade, qualidade e preço corretos, mas, também, têm 
papel fundamental no estímulo à demanda, através das atividades promocionais dos 
componentes ou Equipamentos atacadistas, varejistas, representantes ou outros.

Para Estruturas pequenas, os principais canais de distribuição dos serviços são o 
Mercado local, bairros e regiões da cidade.

Os principais meios de distribuição desses serviços e produtos são:

• Realizar serviços de atendimento ao público diretamente nas casas das 
pessoas e em casas de festas que o cliente alugar pelo período da festa;
• Possuir seu próprio local de atendimento e prestação dos serviços 
para receber os clientes.

Custos

São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão 
incorporados posteriormente no preço dos produtos ou serviços prestados (no caso 
de uma empresa de locação de Equipamentos no valor da hora de locação de cada 
equipamento), como: aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, despesas 
comerciais, insumos consumidos no processo de prestação e execução de serviços, 
depreciação de maquinário e instalações.

O cuidado na administração e redução de todos os Custos envolvidos na compra, 
prestação e venda de 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 
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despesas internas. Quanto menores os custos, maior a chance de ganhar no resultado 
final do negócio.

Abaixo apresentamos uma estimativa de Custos mensais típicos 
de uma empresa de locação de Equipamentos para festas:

• Salários e Encargos - Tributos, Impostos, Contribuições e Taxas;
• Água, Luz, Telefone Internet;
• Assessoria Contábil;
• Propaganda e Publicidade da empresa;
• Aquisição de matéria prima e insumos;
• Manutenção de Equipamentos;
• Aluguel.

Observação: Ainda que o valor da depreciação mensal dos Equipamentos não 
seja desembolsado, o empreendedor deve considerar a depreciação para fins 
de cálculo do valor da hora de locação de cada equipamento. Dado o alto grau 
de obsolescência, sugerimos considerar a vida útil média de 36 meses (3 anos) 
para os Equipamentos destinados a locação.

Agregação de Valor

Busque os melhores equipamentos
Para se destacar no mercado é importante criar um diferencial para a sua empresa. Isso 
pode vir tanto da qualidade dos seus equipamentos quanto do grau de atratividade 
dos brinquedos para as crianças.

Você pode, por exemplo, investir em camas elásticas e brinquedos infláveis — como 
tobogã e futebol de sabão — para atrair a atenção da criançada. A diversidade de 
brinquedos também pode ser um diferencial, assim amplie as opções apostando em 
escorregadores, piscina de bolinha, gangorra, entre outros. 

Dessa forma, você atende a diversos públicos e chama a atenção de crianças de 
diferentes idades. Na hora de investir em brinquedos para festas, é importante levar 
em consideração esse aspecto.
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Como o setor de eventos está bem consolidado, existe então uma mídia bem forte que 
trabalha somente para o público que procura serviços e produtos para festas. Sendo 
assim, fica bem mais fácil para o empreendedor atingir os seus clientes no aluguel de 
utensílios para festas e eventos.

Contudo, mesmo dentro de um universo que trata de trabalhar em torno de 
comemorações, o dono do negócio precisa saber quem são os seus clientes e onde 
eles estão para que a propaganda possa chegar a eles com bastante eficiência.

Outra orientação é construir um site, pois no mundo atual tudo está na internet. As 
informações devem estar da forma mais clara possível, com a arquitetura da página 
eletrônica tão fácil em que o cliente possa encontrar o que deseja com até três cliques.

Contrate monitores experientes
Quando você aluga um brinquedo para festa, é importante disponibilizar um monitor 
para acompanhar as atividades. Isso porque, caso o equipamento não seja utilizado 
corretamente, isso pode colocar em risco a segurança das crianças, causando acidentes 
e sérios problemas para os seus clientes e para sua empresa. 

Portanto, contrate monitores experientes para acompanhar as atividades no brinquedo 
durante o tempo do evento. Você pode, inclusive, treinar a sua equipe para essa 
finalidade, evitando ter que contratar novos funcionários.

A locação de brinquedos para festas pode aumentar o faturamento e lucratividade 
do seu negócio, trazendo um diferencial para sua empresa. Portanto, estude com 
cuidado o investimento nesse tipo de serviço e passe a oferecer experiências ainda 
mais marcantes para os seus clientes!

Algumas lojas com brinquedos para locação facilitam a compra 
dividindo o pagamento em até 18 parcelas.

De qualquer forma, como os empresários terão custos com a compra de diversos 
brinquedos, em algumas situações será necessário financiamento para investir no 
material de trabalho que são os brinquedos em si, na estrutura, contratação de mão de 
obra e despesas com divulgação. É recomendado que os empreendedores consigam 
contratos de financiamentos e empréstimos para a compra dos equipamentos. Alguns 
bancos trabalham com linha de crédito para pequenas e médias empresas e podem 
ajudar na hora de montar a locadora de brinquedos.

Divulgação
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Informações tributárias

O segmento de locação de brinquedos e itens de festa, assim entendido pela CNAE/
IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 8230-0/01 como atividade de 
serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 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 mil para micro empresa R$4,8 milhões para empresa de pequeno porte 
e respeitando os demais requisitos previstos na Lei.

As fotos dos produtos precisam estar disponibilizadas para que a clientela possa ter maior 
proveito na visita e entrar em contato com a empresa de locação. Já se foi o tempo em que 
as informações eram dadas somente na loja. Hoje em dia, se o empreendedor desprezar a 
internet poderá perder para aquelas empresas que disponibilizam tudo on-line.

Essa plataforma deve ser usada a favor daqueles que estão 
começando os seus negócios e as redes sociais, tais como Facebook, 
Instagram e Twitter também são ótimas para atingir a clientela.

Se antigamente a publicidade é uma só para um grande público, hoje ela está 
personalizada, em que os clientes podem interagir com o dono do empreendimento e 
isso ocorre exclusivamente na internet.

Por meios das comunidades virtuais, os interessados podem tirar dúvidas, ter mais 
esclarecimentos, conversar com o dono do empreendimento de aluguel de utensílios 
para festas e eventos, algo impensável até a alguns anos. Por conta dessa configuração, 
atingir os clientes fica mais fácil, mas é preciso também ter muita atenção, pois eles 
também são bem exigentes. A locadora de brinquedos poderá divulgar seus serviços 
utilizando recursos de marketing e divulgação como mídias televisivas, jornais, rádio, 
internet. Porém, os recursos mais eficazes para divulgação dos produtos e serviços 
oferecidos são recursos como taxidoors, busdoors, folhetos em empresas de festas, em 
salões de festas, além de mídias como panfletos, listas telefônicas e outros.

O importante é que o recurso de divulgação seja eficaz quanto 
ao custo-benefício da locadora de brinquedos.
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Nesse regime, o empreendedor 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.f azenda.gov.
br/SimplesNacional/):

• IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);
• CSLL (contribuição social sobre o lucro);
• PIS (programa de integração social);
• COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);
• ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza);
• INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte patronal).

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para 
esse ramo de atividade, variam de 6% a 33%, 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.

Neste caso, os recolhimentos dos tributos e contribuições serão 
efetuados em valores fixos mensais conforme abaixo:

I) Sem empregado
• 5% do salário mínimo vigente - a título de contribuição previdenciária 
do empreendedor; 
• R$ 5,00 a título de ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza.

II) Com um empregado
• O MEI poderá ter um empregado, desde que o salário seja de um salário 

mínimo ou piso da categoria.
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O empreendedor recolherá mensalmente, além dos valores 
acima, os seguintes percentuais:

• Retém do empregado 8% de INSS sobre a remuneração;
• Desembolsa 3% de INSS patronal sobre a remuneração do 
empregado.

Havendo receita excedente ao limite permitido superior a 20% o MEI terá seu 
empreendimento incluído no sistema SIMPLES NACIONAL.

Para este segmento, tanto ME, EPP ou MEI, 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.

Os interessados em abrir uma loja de aluguel de utensílios para festas e eventos devem 
gostar muito desse tipo de mercado porque aqueles que contratam o serviço são 
extremamente exigentes e se não tiver uma afinidade e entendimento por parte do 
empreendedor, simplesmente não suportará e desistirá.

Como se trata de festas e muitas vezes essas são o sonho do cliente, como casamento 
para a maior parte das mulheres, além da clientela ser exigente, ela também quer 
conversar, quer conhecer o produto a fundo e como o serviço é feito. Dessa maneira, 
o dono do negócio de aluguel de utensílios para festas e eventos precisa ter muita 
paciência e bastante atenção com os seus clientes.

Outra orientação àqueles que querem oferecer esse tipo de negócio é saber de tudo 
o que está acontecendo e uma forma de chegar a esse tipo de esclarecimento é 
frequentando as feiras, que acontecem em diversos estados brasileiros.

Nelas, há as últimas novidades do mercado com muitos stands de gente que já está 
atuando há tempos. Depois que a empresa de aluguel de utensílios para festas e 
eventos estiver estabelecida, essas feiras poderão ainda servir como uma fonte de 
publicidade, de tornar o empreendimento conhecido por todos.

Para os serviços de locação de brinquedos, o ideal é que a locadora também conte 
com monitores para auxílio nas atividades, assim a empresa terá um maior controle 

Dicas de Negócios
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sobre o desgaste e uso adequado dos brinquedos. Outra dica é a locação permanente 
ou por contrato a ser renovado, pois a empresa receberá mensalidades ou o valor 
correspondente ao tempo de locação.

Os brinquedos locados permanentemente serão aqueles 
brinquedos locados para creches, escolas, hospitais e outros.

A locadora de brinquedos poderá também diversificar o oferecimento de produtos 
e serviços locando outros artigos para festas como artigos de decoração com temas 
infantis, buffet e bolos, apresentação de palhaços, decoração em geral e ainda a 
locação de carrinhos de pipoca e algodão.

Ademais, as empresas devem se familiarizar com o ramo de locação de brinquedos 
quanto a montagem dos brinquedos, manutenção, brinquedos mais locados, quais os 
veículos ideais para transporte dos brinquedos que evitarão danos, onde encontrar 
brinquedos de qualidade, etc.
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