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 A
presentação de N

egócioO negócio de aluguel de mesas e utensílios para eventos está relacionado à
conveniência e à comodidade, pois nem sempre é possível encontrar no ambiente em
que o evento será realizado as mesas, cadeiras e utensílios que combinem com o
estilo de festa desejado. O negócio de aluguel de mesas e utensílios para eventos é
uma opção rápida, prática e acessível para todos os que desejam realizar a festa ou o
evento dos seus sonhos.

O custo da compra de móveis para a utilização por um período reduzido de tempo ou
restrita a ocasiões ou épocas do ano, prazos curtos, custo de transporte e a
necessidade de manutenção e atualizações em tempo relativamente curto, tornam
essa opção bastante atrativa e muito procurada por clientes que desejam compor a
sua festa ou evento com os móveis e acessórios que tornam a ambientação mais
bonita e requintada.

Além de diminuir os custos, os clientes não precisam se preocupar com a organização
do local, entregando essa atividade a especialistas no assunto.

Podem ser alugados pratos, talheres, copos, baixelas, guardanapos, castiçais,
petisqueiras, toalhas de mesa, mesas, cadeiras, sofás, pufes, tapetes, gaveteiros e
dezenas de outros itens.

Utensílios para eventos
Uma alternativa de mercado que pode ser adotada por escolha do empreendedor é
especializar-se no aluguel de mesas, móveis e utensílios voltados para a realização de
festas excêntricas ou temáticas. Atualmente, podem-se encontrar para aluguel, peças
de mesa e decoração que contemplam estilos que vão do contemporâneo ao clássico,
para a realização de jantares íntimos ou eventos variados que são ditados pelo nível
de criatividade dos clientes ou do empresário desse ramo.

O público-alvo desse segmento são as empresas que organizam eventos, bufês,
pessoas físicas, decoradores, empresas e organizações em geral que precisam de
infraestrutura para realização de eventos.

Eventos que demandam o aluguel de móveis, utensílios e equipamentos sofrem os
efeitos da sazonalidade: há um aumento no período das festas de final de ano. Nos
demais meses, o empresário deve desenvolver estratégias que possibilitem a
manutenção do negócio em alta durante todo o tempo.

Este documento não substitui o Plano de Negócio. Para elaboração do plano, consulte
o Sebrae mais próximo.

1. Apresentação de Negócio
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O tamanho do mercado de aluguel de mesas e utensílios para eventos está
diretamente ligado ao mercado de eventos no Brasil, que envolve segmentos
diversificados, que vão desde organizadores de eventos, bufês, empresas que alocam
recepcionistas, montadoras, serviços gerais, locação de mão de obra temporária,
locação de equipamentos, iluminação, sonorização, fotografia, filmagens etc.

Estima-se que a organização de um grande evento envolva até 126 categorias
profissionais entre recepcionistas, eletricistas, designers, promotores, montadores e
outros, que trabalham em diversos tipos de empresas. De acordo com Martin (2017), o
mercado de eventos brasileiro, de maneira geral, está em expansão e já alcança
importância expressiva dentro do turismo nacional.

Dados de pesquisa da Associação Brasileira de Eventos Sociais (Abrafesta),
divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc), revelam que
o mercado de festas e eventos cresceu nos últimos anos. Em 2016, esse mercado
movimentou R$ 210 bilhões para eventos corporativos e R$ 16 bilhões para eventos
sociais, representando 4,3% do PIB nacional. Eventos de casamentos já ultrapassam
um milhão por ano no país. A Região Sudeste foi responsável por metade dos gastos
com festas e cerimônias, R$ 8,6 bilhões, seguida pelo Nordeste (R$ 3 bilhões), Sul (R$
2,9 bilhões), Centro-Oeste (R$ 1,3 bilhão) e Norte (R$ 1 bilhão).

Em relação aos eventos corporativos, pesquisa da Associação Latino Americana de
Gestores de Eventos e Viagens Corporativas (Alagev) demonstrou que, desde 2018,
as empresas têm investido mais em eventos, no comparativo com anos anteriores.

A renda total da indústria de eventos é composta pela soma dos gastos feitos pelos
participantes de feiras, congressos e outros eventos, pela receita gerada com a
locação dos espaços destinados a esses encontros e pelo faturamento das
organizadoras de eventos.

Assim, como provedor de insumos para festas e eventos, ao investir em um negócio de
locação de mesas e utensílios para eventos é necessário acompanhar as tendências
do mercado de eventos como um todo.

2. Mercado

O aluguel de mesas e utensílios para eventos é uma compra planejada, ou seja, o
cliente pesquisa preços, atendimento, condições de entrega e qualidade, antes de
realizar o fechamento do negócio. Os fatores que pesam na decisão de contratação de
uma empresa são: a qualidade do produto, a padronização, preço, prazo de entrega e
atendimento. A localização do negócio também pode ser um fator que influencie a

3. Localização
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decisão do cliente, principalmente se você disponibilizar um espaço para mostruário ou
showroom. No geral, a localização desse tipo de negócio deve ser decidida levando
em consideração alguns aspectos, tais como:

a) Aspectos urbanísticos e de infraestrutura:

    •  Segurança da região: proximidade com áreas de risco para alagamentos ou
enchentes;
    •  Área adequada para carga e descarga;
    •  Disponibilidade dos serviços de água, luz, telefone e internet;
b) Aspectos estratégicos:

    •  Distância geográfica entre os diversos bairros da cidade para viabilizar o
planejamento da melhor rota de entrega dos móveis e utensílios no menor tempo
possível e ao menor custo;
    •  Proximidade de centros de convenções, casas de festas e outros locais onde se
concentram eventos;
    •  Disponibilização de espaço adequado para limpeza e eventuais manutenções.
c) Adequação aos clientes:

    •  Facilidade de acesso
    •  Estacionamento interno ou no entorno;
Além disso, outros detalhes devem ser observados na escolha do imóvel:

    •  O imóvel atende às necessidades operacionais referentes à capacidade de
instalação do negócio, possibilidade de expansão e características da vizinhança?
    •  O local está sujeito a inundações ou próximo de zonas de risco?
    •  O imóvel está legalizado e regularizado junto aos órgãos públicos municipais?
    •  A planta do imóvel está aprovada pela prefeitura?
    •  Houve alguma obra posterior, aumentando, modificando ou diminuindo a área
primitiva?
    •  As atividades a serem desenvolvidas no local respeitam a Lei de Zoneamento ou o
Plano Diretor do Município?
    •  Os pagamentos do IPTU referente ao imóvel encontram-se em dia?
Além disso, antes de assinar um contrato de aluguel ou comprar um imóvel, é
essencial verificar qual é a condição do Habite-se (autorização da Prefeitura para que
ele possa ser habitado) e as regras de ocupação de solo (cada cidade define regras
específicas em leis de zoneamento). Em algumas áreas, não é permitido o
funcionamento de atividades comerciais. Os imóveis que têm finalidade residencial não
devem ser usados para fins comerciais.
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Para abrir uma empresa de aluguel de mesas e utensílios para eventos, o
empreendedor poderá ter seu registro de forma individual ou em um dos
enquadramentos jurídicos de sociedade. Ele deverá avaliar as opções que melhor
atendem às suas expectativas e ao perfil do negócio pretendido. Leia mais sobre este
assunto no capítulo Informações Fiscais e Tributárias.

O contador, profissional legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da
empresa e conhecedor da legislação tributária, poderá auxiliar o empreendedor neste
processo. Para abertura e registro de uma empresa de serviços de aluguel de mesas e
utensílios para eventos é necessário realizar os seguintes procedimentos:

    •  Junta Comercial;
    •  Secretaria da Receita Federal (CNPJ);
    •  Secretaria Estadual de Fazenda;
    •  Registro na Prefeitura Municipal, para obter o alvará de funcionamento;
    •  Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará obrigada a
recolher, por ocasião da constituição e até o dia 31 de janeiro de cada ano, a
Contribuição Sindical Patronal);
    •  Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal, no sistema “Conectividade
Social – INSS/FGTS”;
    •  Registro no Corpo de Bombeiros Militar, órgão que verifica se a empresa atende
às exigências mínimas de segurança e de proteção contra incêndios, para que seja
concedido o “Habite-se” Pela prefeitura.
Além das exigências acima, para a instalação do negócio é necessário realizar
consulta prévia de endereço na Prefeitura Municipal/Administração Regional, sobre a
Lei de Zoneamento. É necessário, também, observar as regras de proteção ao
consumidor, estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Lei 123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa) e suas alterações
estabelecem o tratamento diferenciado e simplificado para micro e pequenas
empresas. Isso confere vantagens aos empreendedores, inclusive quanto à redução
ou isenção das taxas de registros, licenças etc.

4. Exigências Legais e Específicas

A estrutura de uma empresa de aluguel de mesas e utensílios para eventos é bastante
simples. Para instalar este negócio, o empreendedor precisará de uma área de, pelo
menos, 80 m². No espaço, deverão ser alocados:

5. Estrutura
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    •  Exposição dos produtos disponíveis para locação;
    •  atendimento ao cliente – negociação e venda;
    •  depósito/estoque para armazenar as mesas, cadeiras e utensílios;
    •  escritório para a administração.
É importante que o espaço disponível para o estoque seja proporcional à quantidade
de produtos de que a empresa dispõe, pois eles devem ser higienizados e guardados
de maneira que não tenham a estrutura danificada e de forma organizada e segura, o
que agilizará os processos de separação das peças para entrega.

A estrutura também deve contar com banheiros e uma copa para refeições rápidas.
Além disso, é fundamental que a empresa tenha espaço para estacionamento de
caminhões e área de carga e descarga. Esses veículos farão o frete dos produtos
contratados até o  local do evento e também a sua devolução à empresa.

O número de profissionais está relacionado ao porte do empreendimento. Para
amenizar os custos iniciais com folha de pagamento, convém optar pela contratação
de uma equipe enxuta. Assim, a proposta para uma empresa de aluguel de mesas e
utensílios para eventos de pequeno porte é começar com atendente, motorista,
entregador e auxiliar de escritório. A descrição das competências necessárias para
cada função pode ser conferida a seguir:

Atendente: ter conhecimento das características essenciais relacionadas ao negócio,
tais como: ornamentação, arranjos, estilo das peças, harmonia entre os componentes
da estrutura do ambiente, tipos de eventos. Conhecer diversos temas e apresentar
 cordialidade, paciência e atenção para identificar as necessidades e desejos dos
clientes, fornecendo orientações que atendam a essas expectativas; agilidade no
atendimento e disponibilidade para prestar informações e tirar dúvidas.

Motorista: ter foco na segurança e na prevenção de acidentes; senso de
responsabilidade com a carga transportada durante todo o trajeto.

Entregador: força física, conhecimento técnico dos produtos, cortesia e educação,

Auxiliar de serviços gerais: habilidade para realizar a limpeza adequada dos
utensílios, cortesia e educação

Auxiliar de escritório: noções de gestão empresarial e capacidade de organização.

Há também a opção de contar com um parceiro ou terceirizado para a realização das
entregas. É preciso apenas considerar a relação custo x benefício, visto que é mais
difícil ter o controle sobre serviços de terceiros, do que com a equipe própria.

Depois de realizar a seleção adequada dos funcionários, é importante que todos sejam

6. Pessoal
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preparados para atuar na empresa de aluguel de utensílios para eventos. Assim, será
necessário proporcionar treinamento e capacitação à equipe, a fim de garantir
uniformidade na abordagem de trabalho. Um treinamento inicial fundamental refere-se
a como os colaboradores precisam se comunicar com os clientes e quais são as
etapas de um bom atendimento.

Apresente os principais problemas que podem acontecer e como eles poderão ser
solucionados — a quem reportar-se, qual é o nível de responsabilidade e a melhor
forma de agir, por exemplo.

Os níveis salariais básicos são definidos pelos sindicatos de cada categoria. A partir
daí, o empresário poderá adequar políticas de remuneração considerando outros
critérios, como os níveis de competências pessoais. Deve-se estar atento à Convenção
Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista da cidade ou região,
utilizando-a como balizadora dos salários e orientadora das relações trabalhistas.
Recomenda-se a adoção de uma política de retenção de pessoal, oferecendo
incentivos e benefícios de natureza financeira ou outros. Assim, a empresa poderá
diminuir os níveis de rotatividade e obter vantagens como a criação de vínculo entre
funcionários e clientes, e ainda a diminuição de custos com recrutamento e seleção,
treinamento de novos funcionários e demissões.

Lembre-se que o empreendedor pode contar com cursos e consultorias do Sebrae nas
áreas de Atendimento ao Cliente, Gestão de Pessoas e Liderança.

Os equipamentos necessários vão depender muito do público que o empreendedor
quer alcançar. Por isso, é fundamental que seja definido o público-alvo antes de
adquiri-los. O arco de clientes em potencial é muito amplo e diverso: podem ser as
casas de festas, empresas de organização de eventos ou pessoas físicas. Cada nicho
tem necessidades de itens, quantidades e urgência distintas. A dinâmica de
negociação e atendimento também muda bastante conforme o segmento de clientes. É
recomendável escolher um segmento específico de clientes e desenvolver o negócio
por um bom tempo até que se tenha experiência e domínio suficientes para ampliar o
público-alvo. Não adianta, por exemplo, querer atender um público mais sofisticado e
oferecer apenas mesas e cadeiras de plástico.

Mesas e utensílios para locação: aparador, artigos de decoração e iluminação, balde
para gelo, balde para vinho, bandejas, baixelas e travessas, castiçais, cestos de lixo,
cinzeiros, copos (água, cerveja, uísque etc.), guardanapos de tecido, jarras, panelas,
pirex, porta-doces e bolos, pratos, pufes, saladeiras, sopeiras, taças (vinho,
champanhe etc.), talheres, tendas, tinas para gelo, toalhas de mesa, xícaras,
poltronas, mesas (madeira, ferro e plástico), cadeiras (ferro e plástico), capas para
cadeiras.

7. Equipamentos
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Equipamentos para armazenamento e exposição: balcão de atendimento, gôndolas,
estantes, computador, impressora fiscal, kit de segurança, com câmeras.

É importante salientar que, em se tratando de uma empresa de aluguel de mesas e
utensílios, a base da empresa é o patrimônio material: móveis e objetos de locação.
Assim, é necessário providenciar a realização de um seguro sobre os mesmos. A
empresa deve estabelecer, também, um controle rígido sobre a  qualidade dos
produtos que oferta, a fim de evitar acidentes por falta de segurança nos itens locados.

Além dos equipamentos citados, também será necessário o mobiliário para a área
administrativa (microcomputador, impressora, telefone, mesas, cadeiras, armário para
o escritório) e um veículo para entrega. Existem as alternativas de adquirir um veículo
próprio  para a empresa,  alugar o veículo ou terceirizar o processo de entrega. É
necessário que o empreendedor analise com cautela qual é a opção que apresenta a
melhor relação custo x benefício para o negócio.

Para transportar as mesas e cadeiras, o mais indicado é optar por veículos dos tipos
caminhão ou furgão, que dispõem de espaço para acomodar  os móveis com
segurança. Também é necessário providenciar lonas, tecidos e extensores para
proteger a superfície dos produtos e evitar danos.

A gestão de estoques apresenta particularidades de acordo com o tipo de negócio:
comércio ou prestação de serviços. De qualquer forma, deve-se buscar a eficiência
nesta questão, sendo que o estoque de mercadorias deve ser suficiente para o 
funcionamento adequado da empresa, mas mínimo, para reduzir o impacto no capital
de giro.

Fique atento, pois a falta de mercadoria pode representar a perda de uma venda. Por
outro lado, possuir mercadorias estocadas por muito tempo é deixar dinheiro parado. É
essencial o bom desempenho na gestão de estoques, com foco no equilíbrio entre
oferta e demanda. Esse equilíbrio deverá ser sistematicamente conferido com base,
entre outros, nos três seguintes indicadores:

1) Giro dos estoques: 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. Quanto maior for a
frequência de entregas dos fornecedores, em menores lotes, maior será o índice de
giro dos estoques, também chamado de índice de rotação de estoques.

2) Cobertura dos estoques: indicação do período de tempo pelo qual o estoque, em
determinado momento, consegue cobrir as vendas futuras, sem que haja suprimento.

3) Nível de serviço ao cliente: demonstra o número de oportunidades de venda que

8. Matéria Prima/Mercadoria
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podem ter sido perdidas, no varejo de pronta-entrega (segmento em que o cliente deve
receber a mercadoria ou serviço imediatamente após a escolha), pelo fato de não
existir a mercadoria em estoque ou não se poder executar o serviço com prontidão.

O negócio de aluguel de mesas e utensílios para eventos não possui matéria prima em
si, pois a mercadoria é composta pelos itens colocados para locação. Para a definição
do mix e da quantidade dos produtos a serem oferecidos para locação, o empresário
deverá visitar concorrentes, ouvir permanentemente seus clientes e ir fazendo
adaptações ao longo do tempo.

Pesquise bem os fornecedores e entre em contato direto com fabricantes de cadeiras e
mesas para festas; pedidos maiores possibilitam maior poder de barganha e descontos
atrativos. É importante ficar atento à qualidade das mercadorias e ao acabamento, que
interfere na durabilidade das peças, quesito importante para esse tipo de negócio.
Também é válido ter fornecedores mais próximos para cobrir demandas eventuais.

O processo produtivo de uma empresa é constituído basicamente pelo conjunto de
atividades a serem desenvolvidas na produção de um bem ou serviço. Devido à sua
importância para a empresa, é necessário que seja executado com planejamento, a fim
de que se mantenha um padrão de qualidade. De maneira geral, o processo produtivo
de um negócio de aluguel de mesas e utensílios para eventos compreende as
seguintes etapas:

1) Atendimento ao cliente: é o primeiro contato com o cliente. Geralmente se dá na
visita à empresa, por telefone, e-mail ou através de preenchimento de cadastro no site
da empresa. Nessa fase inicial, é realizada a análise das necessidades do cliente e a
apresentação dos produtos e soluções oferecidos pela empresa.

2) Elaboração de orçamento: a partir das informações coletadas no atendimento é
elaborado um orçamento detalhado dos itens e valores. Nessa etapa também cabe a
negociação das possíveis formas de pagamento.

3) Elaboração do contrato: após a aprovação do orçamento, deve ser apresentado o
contrato de locação dos móveis e utensílios, com as cláusulas que englobem o valor
da transação, a quantidade de cada objeto (cadeiras, mesas etc.), data de locação,
data de devolução e, principalmente, anexo ao contrato, um termo de vistoria e
responsabilização por todos os itens locados.

4) Separação dos itens: cumpridos os requisitos de documentação da transação, os
itens deverão ser separados para o transporte  até o local do evento. Todos os
produtos devem ser inventariados, etiquetados e embalados atentamente, sendo
conferidos na entrega ao cliente e no retorno ao estoque.

9. Organização do Processo Produtivo
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5) Transporte: após a separação os itens devem ser levados ao local previamente
estabelecido.

6) Entrega: entrega ao cliente os itens selecionados mediante conferência.

7) Retorno: conforme estabelecido em contrato, os itens devem ser coletados em
horário determinado, conferidos e transportados ao depósito.

8) Armazenamento: após chegarem à empresa, os itens devem ser higienizados e
devidamente armazenados no depósito ou estoque.

Fluxograma de prestação do serviço de aluguel de mesas e utensílios para eventos
É importante também estabelecer contato com o cliente após a realização do serviço,
com o objetivo de avaliar a qualidade do atendimento e o nível de satisfação.

Além de analisar o fluxograma de atendimento é importante observar aspectos
relevante do layout do negócio, de forma a agilizar e tornar mais eficiente cada
processo. É interessante contar com uma boa exposição dos produtos, visibilidade e
distribuição de forma harmônica e integrada ao ambiente, de maneira a facilitar a etapa
de atendimento. A organização do layout do depósito também é fundamental, pois
facilita a separação e o controle dos itens armazenados.

Há no mercado uma boa oferta de sistemas para gerenciamento de pequenos
negócios. Para uma produtividade adequada, devem ser adquiridos sistemas que
integrem as compras, as vendas e o financeiro. Os softwares possibilitam o cadastro
de clientes e fornecedores, controle de estoque, serviço de mala-direta para clientes e
potenciais clientes, cadastro de móveis e equipamentos, controle de contas a pagar e
a receber, fornecedores, folha de pagamento, fluxo de caixa, fechamento de caixa etc.

Deve-se procurar softwares de custo acessível e compatível com uma pequena
empresa.

10. Automação

O principal canal de distribuição é a própria loja. Uma alternativa que complementa o
ponto de venda físico e amplia a possibilidade de captação de novos clientes é
implantação de sistema delivery, por meio do qual  o cliente escolhe os itens que
deseja locar pela internet e faz o pedido por telefone ou aplicativos de mensagens,
recebendo-os no local do evento. Este sistema traz comodidade para o cliente e a
possibilidade do desenvolvimento de estratégias personalizadas por parte do

11. Canais de Distribuição
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Investimento compreende todo o capital empregado para iniciar e viabilizar o negócio
até o momento de sua auto sustentação. Pode ser dividido em:

    •  Investimento fixo: compreende o capital empregado na compra de imóveis,
equipamentos, móveis, utensílios, instalações, reformas etc.;
    •  Investimentos pré-operacionais: são todos os gastos ou despesas realizados com
projetos, pesquisas de mercado, registro da empresa, projeto de decoração,
honorários profissionais e outros;
    •  Capital de giro: é o capital necessário para suportar todos os gastos e despesas
iniciais, gerados pela atividade produtiva da empresa. Destina-se a viabilizar as
compras iniciais, ao pagamento de salários nos primeiros meses de funcionamento,
impostos, taxas, honorários de contador, despesas de manutenção e outros.
No caso de  uma loja de aluguel de mesas e utensílios para eventos o empreendedor
deverá dispor de aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), de maneira
a  fazer frente aos seguintes itens:

Itens
R$
Despesas de registro da empresa, honorários profissionais, taxas.
R$ 3.000,00
Mobiliário para a área administrativa
R$ 7.000,00
Reforma de instalações
R$ 10.000,00
Equipamentos
R$ 10.000,00
Mesas e utensílios para locação
R$ 50.000,00
Capital de giro
R$ 20.000,00
Investimento total
R$ 100.000,00
A fim de reduzir o investimento inicial e devido ao elevado custo para aquisição de
veículo do tipo caminhão, sugere-se que o empreendedor utilize veículos ou serviços
de entrega terceirizados e, posteriormente, analise a viabilidade de aquisição de
veículo próprio. Vale lembrar que os valores acima são estimativas, que variam de
acordo com a região e o tipo de equipamentos usados.

Antes de montar sua empresa, é fundamental que o empreendedor elabore um Plano
de Negócios, No qual os valores necessários à estruturação da empresa podem ser

12. Investimentos
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mais detalhados, em função dos objetivos estabelecidos de retorno e alcance de
mercado. O capital de giro necessário para os primeiros meses de funcionamento do
negócio também deve ser considerado neste planejamento.

Nessa etapa, é indicado que o empreendedor procure o Sebrae para consultoria
adequada ao seu negócio, levando em conta suas particularidades. O empreendedor
também poderá basear-se nas orientações propostas por metodologias de modelagem
de negócios, segundo as quais  é possível analisar o mercado no qual estará inserido,
mapeando os segmentos de clientes, os atores com quem se relacionará, as
atividades-chave, as parcerias necessárias, sua estrutura de custos e fontes de
receita.

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir a fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive bancos) da empresa, para suportar as oscilações de
caixa.

Quanto maior o prazo concedido aos clientes para pagamento e  maior o prazo de
estocagem, maior será a necessidade de capital de giro do negócio. Portanto, manter
estoques mínimos regulados e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode
amenizar a necessidade de imobilização de dinheiro em caixa. Prazos médios
recebidos de fornecedores também devem ser considerados nesse cálculo: quanto
maiores os prazos, menor será a necessidade de capital de giro.

O empreendedor deverá ter um controle orçamentário, rígido de forma a não consumir
sem previsão, inclusive valores além do pro-labore. No início, todo recurso que entrar
na empresa nela deverá permanecer, possibilitando o crescimento e a expansão do
negócio. O ideal é preservar recursos próprios para capital de giro e deixar
financiamentos (se houver) para máquinas e equipamentos.

No caso de uma empresa de aluguel de mesas e utensílios para eventos, o empresário
deve reservar em torno de 20% a 30% do total do investimento inicial ou,
minimamente, dois meses de custo fixo, para o capital de giro.

13. Capital de Giro

Os custos em um negócio são empregados tanto na elaboração dos produtos ou
serviços quanto na manutenção do pleno funcionamento. Entre essas despesas estão
o que chamamos de custos fixos e variáveis.

14. Custos
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Os custos variáveis numa empresa de aluguel de mesas e utensílios para eventos são
aqueles que variam diretamente com a quantidade de serviços prestados, na mesma
proporção. Tais como despesas com entrega e comissões de vendas.

Os custos fixos são os gastos que permanecem constantes, independentemente de
aumentos ou diminuições na quantidade vendida.  Os custos fixos fazem parte da
estrutura do negócio.

Veja alguns exemplos de custos fixos mensais nesse tipo de negócio, que fará parte
das atividades iniciais típicas de uma empresa de aluguel de mesas e utensílios para
eventos:

Salários e encargos
R$ 8.000,00
Aluguel, segurança, IPTU
R$ 4.000,00
Água, luz, telefone, internet
R$    900,00
Manutenção de software
R$  200,00
Materiais de limpeza e materiais de expediente administrativo
R$    500,00
Assessoria contábil
R$    900,00
Propaganda e publicidade da empresa
R$    500,00
Total
R$ 15.000,00

Para o sucesso do negócio é fundamental um estoque com várias opções, o mais
diversificado possível, oferecendo também para locação outros itens como elementos
de decoração, arranjos, equipamentos, compressores, data show, equipamentos de
iluminação e sonorização etc. Algumas empresas oferecem produtos complementares,
tais como:

- convites personalizados;

- cardápios especiais;

- consultoria para realização de eventos;

- organização do evento.

A personalização é o que realmente conta nesse tipo de negócio. Para isso, o

15. Diversificação/Agregação de Valor
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empreendedor pode elaborar algumas estratégias, como a apresentação de pacotes
específicos para cada tipo de evento, desde o jantar íntimo para reunir a família até os
eventos mais sofisticados, aliando peças clássicas, com itens sob medida.

É importante pesquisar junto aos concorrentes para conhecer os serviços que estão
sendo adicionados e desenvolver opções específicas, com o objetivo de proporcionar
ao cliente um produto diferenciado. Além disso, conversar com os clientes atuais para
identificar suas expectativas é muito importante para o desenvolvimento de novos
serviços ou produtos personalizados, o que amplia as possibilidades de fidelizar os
atuais clientes, além de cativar novos.

O empreendedor deve manter-se sempre atualizado com as novas tendências, novas
técnicas, novos métodos, através da leitura de colunas de jornais e revistas
especializadas, programas de televisão ou  da internet.

Os meios para divulgação variam de acordo com o público-alvo definido para o
negócio. Podem ser usados anúncios em jornais de bairro, revistas locais e
propaganda em rádio, por exemplo.

A mala direta impressa ou eletrônica é um sistema barato e simples, no qual pode ser
utilizado o cadastro de clientes, obtido de forma rápida e sem maiores custos. A
distribuição de folders junto às casas de festas, bufês e restaurantes também é uma
estratégia de divulgação muito interessante.

O empresário poderá realizar parcerias com empresas que atuam em áreas
complementares no ramo de festas, como bufês, estúdios de  fotografia e filmagens,
fornecimento de bebidas, aluguel de brinquedos e outras, de forma que uma empresa
indique a outra para os seus clientes, possibilitando uma rede de prestação de
serviços  articulada, o que gera negócios para todos.

A divulgação através de site na internet deve ser considerada, pois o acesso de
pessoas à rede cresce permanentemente e em larga escala.

Na medida do interesse e das possibilidades da empresa poderão ser utilizados
anúncios em jornais de grande circulação, revistas e outdoors, nas cidades em que a
legislação permitir.

É fundamental definir as estratégias mais adequadas de divulgação dentro de um
plano de marketing. O Sebrae dispõe de consultorias e cursos em marketing para 
ajuda-lo. Procure a unidade mais próxima.

16. Divulgação
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As informações fiscais e tributárias serão diferenciadas em decorrência da opção do
regime tributário escolhido pelo empreendedor.

Empresa optante do SIMPLES Nacional

O segmento de aluguel de mesas e utensílios para eventos entendido
pelo CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 7729-2/02,
que compreende atividades de o aluguel de móveis, utensílios e aparelhos
eletroeletrônicos de uso doméstico e pessoal, inclusive para 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  R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para
micro empresa e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) para empresa
de pequeno porte e respeitando os demais requisitos previstos na Lei. 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:

    •  IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica);
    •  CSLL (Contribuição Social obre o Lucro);
    •  PIS (Programa de Integração Social);
    •  COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social);
    •  ISS (Imposto sobre Prestação de Serviços);
    •  INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa à parte patronal).
Conforme a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, este ramo de atividade é
tributado pelo anexo V do SIMPLES Nacional e as alíquotas variam de 15,5% a 30,5%,
dependendo da receita bruta auferida pelo negócio. Mas poderá ser tributado pelo
anexo III com alíquotas menores se for sujeito à avaliação da aplicação do fator R.
Consulte  um contador sobre a sistemática do fator R. 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. 

Empresa NÃO optante do SIMPLES Nacional

Alguns empreendedores podem não optar pelo Simples Nacional, ou seu tipo de
atividade pode não permiti-lo. Veja o anexo do Comitê Gestor do Simples Nacional -
 Resolução CGSN nº 140 de 2018. Para estes casos, há os regimes de tributação
abaixo:

a) Lucro Presumido: É a apuração do tributo sobre o lucro que se presume através da
receita bruta de vendas de mercadorias e/ou prestação de serviços. Trata-se de uma

17. Informações Fiscais e Tributárias
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forma de tributação simplificada, utilizada para determinar a base de cálculo dos
tributos sobre o lucro das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração
pelo Lucro Real. Nesse regime, a apuração dos tributos é feita trimestralmente.

A base de cálculo para determinação do valor presumido varia de acordo com a
atividade da empresa. Sobre o resultado da equação: Receita Bruta x 32%, aplicam-se
as alíquotas de:

    •  IRPJ - 15%. Poderá haver um adicional de 10% para a parcela do lucro que
exceder o valor de R$ 20 mil, no mês, ou R$ 60 mil no trimestre, uma vez que o
imposto é apurado trimestralmente;
    •  CSLL - 9%. Não há adicional de imposto.
Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes tributos, que são apurados
mensalmente:

    •  PIS - 0,65% - sobre a receita bruta total;
    •  COFINS – 3% - sobre a receita bruta total.
b) Lucro Real: É o cálculo do tributo sobre o lucro líquido que a empresa realmente
obteve no período de apuração, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
estabelecidas em nossa legislação tributária. Este sistema é o mais complexo, mas
poderá ser mais vantajoso em comparação com o Lucro Presumido. Por isso, a
situação deverá ser bem avaliada por um contador. As alíquotas para este tipo de
tributação são:

    •  IRPJ - 15% sobre a base de cálculo (lucro líquido). Haverá um adicional de 10%
para a parcela do lucro que exceder o valor de R$ 20 mil, multiplicado pelo número de
meses do período. O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou anualmente;
    •  CSLL - 9%, determinada nas mesmas condições do IRPJ;
    •  Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes tributos, que são apurados
mensalmente:
    •  PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;
    •  COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável.
    •  Incide também sobre a receita bruta o imposto municipal:
    •  ISS – Calculado sobre a receita de prestação de serviços, varia conforme o
município onde a empresa estiver sediada, entre 2% e 5%.
Além dos impostos citados acima, sobre a folha de pagamento incidem as
contribuições previdenciárias e encargos sociais (tanto para o Lucro Real quanto para
o Lucro Presumido):

    •  INSS - valor devido pela empresa - 20% sobre a folha de pagamento de salários,
pro-labore e autônomos;
    •  INSS - Autônomos - A empresa deverá descontar na fonte e recolher 11% da
remuneração paga ou creditada a qualquer título no decorrer do mês a autônomos,
observado o limite máximo do salário de contribuição (o recolhimento do INSS será
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feito através da Guia de Previdência Social - GPS).
    •  RAT – Risco de Ambiente do Trabalho – de 1% a 3% sobre a folha de pagamento
de salários, dependendo do grau de risco da atividade econômica, valor a ser recolhido
junto com a guia de INSS.
Recomendamos que o empreendedor consulte sempre um contador, para que ele o
oriente sobre o enquadramento jurídico e o regime de tributação mais adequado ao
seu caso.

Se a receita bruta anual não ultrapassar R$ 81.000 (oitenta e um mil reais), o
empreendedor poderá optar pelo registro como Microempreendedor Individual (MEI),
visto que essa atividade se encontra permitidas – LOCADOR(A) DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS, INCLUSIVE PARA FESTAS, INDEPENDENTE 7729-2/02. Desde que o
empreendedor não seja sócio de outra empresa e tenha até 1 (um) funcionário. Para
se enquadrar como MEI, sua atividade deve constar na tabela do anexo XI da
Resolução CGSN 140/2018. Neste caso, o recolhimento dos tributos e contribuições
será efetuado em valores fixos mensais, conforme abaixo:

I) Sem empregado:

    •  5% do salário mínimo vigente – a título de contribuição previdenciária;
    •  R$ 1,00 de ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (para empresas de
comércio e indústrias);
    •  R$ 5,00 de ISS (para empresas de prestação de serviços);
II) Com um empregado (o MEI poderá ter um empregado, desde que pagando o salário
mínimo ou piso da categoria). O empreendedor recolherá, 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.
Ao ultrapassar o limite de faturamento, o MEI migrará para microempresa, de acordo
com  duas hipóteses:

1º) Se o faturamento for maior que R$ 81.000 no ano, porém não ultrapassar o limite
de 20%, que corresponde a R$ 97.200, o MEI deverá recolher o DAS na condição de
MEI até o mês de dezembro e recolher um DAS complementar, referente ao excesso
de faturamento. A partir do mês de janeiro subsequente passará a recolher o  Simples
Nacional como microempresa, com percentuais de acordo com a atividade exercida.  

2º) Se o faturamento foi superior a R$ 97.200 e inferior a R$ 4,8 milhões, O MEI
passará à condição de microempresa (faturamento anual até R$ 360 mil) ou a empresa
de pequeno porte (faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões), retroativo ao mês
de janeiro ou ao mês da inscrição (formalização), caso o excesso da receita bruta
tenha ocorrido durante o próprio ano-calendário da formalização. Passa, então, a
recolher tributos devidos na forma do Simples Nacional, com percentuais de acordo
com a atividade exercida.
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Nas duas hipóteses acima, deverá solicitar obrigatoriamente o desenquadramento
como MEI no portal do Simples Nacional.

Fundamentos legais: Lei 123/2006, Lei 147/2014 e Resolução CGSN 140/2018.

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

Expo Noivas & Festas – Exposição de Produtos e Serviços para Festas de Casamento,
15 anos, Bodas e Festas Infantis

Evento: semestral

Local: São Paulo-SP.

Exposystems – Exposição e Congresso Internacional de Soluções Integradas para
Feiras e Eventos

Evento: Anual

Local: São Paulo-SP

18. Eventos

Relação de entidades para eventuais consultas:

ABEOC - Associação Brasileira de Empresas de Eventos

ABRAFESTA - Associação Brasileira de Eventos Sociais

19. Entidades em Geral

Delivery – palavra inglesa que significa entrega. É quando uma empresa entrega um
determinado produto em um local previamente acertado com o comprador.

Promotor de eventos – em inglês, promoter é o profissional que se ocupa do

20. Glossário
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egóciodesenvolvimento de atividades de planejamento, organização, realização e
administração dos recursos de eventos de qualquer tipo.

Tecnologia assistiva – Traduz-se por uma ampla gama de equipamentos, serviços,
estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas encontrados
pelos indivíduos com deficiências.

- É importante estar atento às novidades do mercado de eventos, especialmente
quanto às tendências da moda. Para isso, é necessário, sempre que possível,
participar de eventos do setor e oferecer móveis e utensílios adequados às
necessidades do cliente;

- Troque frequentemente os itens à medida que ficarem desgastados (principalmente
guardanapos, toalhas de mesa, mesas e cadeiras de plástico etc.);

- Invitar na qualidade global de atendimento ao cliente, ou seja, no bom estado de
conservação dos itens oferecidos, pontualidade na entrega e atendimento respeitoso e
cuidadoso.

- O empresário desse ramo precisa ter grande capacidade de percepção das
expectativas, sonhos e desejos dos clientes, para oferecer um serviço que desperte a
sensibilidade do público-alvo do evento, proporcionando momentos memoráveis.

- Procure fidelizar a clientela com ações de pós-venda, como: remessa de cartões de
aniversário, comunicação de novos serviços e novos produtos ofertados, contato
telefônico lembrando promoções e novidades.

- Faça contato com o cliente após o retorno dos itens locados para identificar a
percepção sobre a qualidade dos serviços. É fundamental para o sucesso do
empreendimento.

- Sonde os próximos eventos que o cliente pretende realizar e surpreenda-o com
soluções que ativem seus sonhos e fantasias.

- Cada festa deve gerar momentos mágicos. O empreendedor deve ter capacidade
para trabalhar com eventos comerciais, como feiras e exposições. E, e ao mesmo
tempo, atuar em casamentos, aniversários, formaturas e festas temáticas, sabendo
discernir aqueles que envolvem emoções, demonstrações de status e posição social.

- A criatividade e a inovação constantes dão vida e prolongam a existência desse tipo
de empresa.

- É importante manter vivo na lembrança que valor, para o cliente, tem relação direta

21. Dicas de Negócio
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com o nível de satisfação. E  a diferenciação da empresa pode elevar seus preços e
proporcionar maiores lucros, consolidando a imagem e posicionando-a de forma
favorável ao sucesso do negócio.

O empreendedor envolvido com atividades relacionadas à empresa de aluguel de
mesas e utensílios para eventos precisa adequar-se a um perfil que o mantenha na
vanguarda do setor. É aconselhável uma auto análise para verificar qual é a situação
do futuro empreendedor frente a esse conjunto de características e identificar
oportunidades de desenvolvimento. A seguir, algumas características desejáveis ao
empresário desse ramo.

- Ter paixão pela atividade e conhecer bem o ramo de negócio.

- Pesquisar e observar permanentemente o mercado em que está instalado,
promovendo ajustes e adaptações no negócio.

- Ter atitude e iniciativa para promover as mudanças necessárias.

- Acompanhar o desempenho dos concorrentes.

- Saber administrar todas as áreas internas da empresa.

- Saber negociar, vender benefícios e manter clientes satisfeitos.

- Ter visão clara de onde quer chegar.

- Planejar e acompanhar o desempenho da empresa.

- Ser persistente e não desistir dos seus objetivos.

- Manter o foco definido para a atividade empresarial.

- Ter coragem para assumir riscos calculados.

- Estar sempre disposto a inovar e promover mudanças.

-Ter grande capacidade para perceber novas oportunidades e agir rapidamente para
aproveitá-las.

- Ter habilidade para liderar a equipe de profissionais da loja.

22. Características Específicas do Empreendedor
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ROGERS, Tony; MARTIN, Vanessa. Eventos: planejamento, organização e
mercado. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011.

Comportamento dos gastos de Viagens e Eventos Corporativos em 2018. Disponível
em: https://alagev.org/biblioteca/alagev Acesso em Setembro de 2019.

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. 14. ed. São Paulo: Cultura Editores
Associados, 1999.

23. Bibliografia Complementar

Ao empreendedor não bastam vocação e força de vontade para que o negócio seja um
sucesso. Independentemente do segmento ou do tamanho da empresa, é necessário
que haja um controle financeiro adequado que permita a mitigação de riscos de
insolvência em razão do descasamento contínuo de entradas e saídas de recursos.
Abaixo, estão listadas algumas sugestões que auxiliarão na gestão financeira do
negócio:

Fluxo de Caixa

É fundamental controlar as despesas da empresa. Isso é realizado por meio do
acompanhamento contínuo da entrada e da saída de dinheiro através do fluxo de
caixa. Esse controle permite ao empreendedor visão ampla da situação financeira do
negócio, facilitando a contabilização dos ganhos e a gestão da movimentação
financeira.

Capital de Giro

O período entre a prestação de serviço e o recebimento pode ser longo e a
necessidade de recursos será suprida pelo capital de giro. No entanto, ter esse recurso
disponível não é suficiente; é uma premissa a sua boa gestão, ou seja, o capital de giro
somente deverá ser utilizado para honrar compromissos imediatos ou lidar com
problemas de última hora.

Princípio da Entidade

O patrimônio da empresa não se mistura com o de seu proprietário. Portanto, jamais
se deve confundir a conta pessoal com a conta empresarial, isso seria uma falha de
gestão gravíssima que pode levar o negócio à bancarrota. Ao não separar as duas
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contas, a lucratividade do negócio tende a não ser atingida, sendo ainda mais difícil
reinvestir os recursos gerados pela própria operação. É o caminho certo para o
fracasso empresarial.

Despesas

Assim como a maioria dos negócios, empresas de aluguel de mesas e utensílios para
eventos possuem despesas fixas e variáveis que deverão ser honradas para evitar
problemas futuros. Embora pequenas, o seu controle é essencial para que não
reduzam a lucratividade do negócio.

Reservas/Provisões

No caso de uma empresa de aluguel de mesas e utensílios para eventos, a
necessidade de provisões para troca, atualização, reparos ou aquisição de novos
materiais é fundamental. Este recurso funcionará como um fundo de reserva.

Empréstimos

Poderão ocorrer situações em que o empresário necessitará de recursos para
alavancar os negócios. No entanto, ele não deverá optar pela primeira proposta, mas
estar atento ao que o mercado oferece, pesquisando todas as opções disponíveis.
Deve ter cuidado especialmente com as condições de pagamento, juros e taxas de
administração. A palavra-chave é renegociação, de forma a evitar maior incidência de
juros.

O empreendedor pode buscar junto às agências de fomento linhas de crédito que
possam ser utilizadas para ajudá-lo no início do negócio. Algumas instituições
financeiras também possuem linhas de crédito voltadas para o pequeno negócio e que
são lastreadas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), em que o
Sebrae pode ser avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios,
desde que atendidas alguns requisitos preliminares. Maiores informações podem ser
obtidas na página do Sebrae na web:

Consulte também:

Proger Urbano Capital de Giro

Cartão BNDES

Microcrédito Produtivo Orientado Caixa
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O empreendedor que deseja atuar no segmento de lojas virtuais, pode aproveitar todas
as ferramentas de gestão e conhecimento criadas para ajudar a impulsionar o seu
negócio. Para consultar a programação disponível em seu estado, entre em contato
pelo telefone 0800 570 0800.

Confira as principais opções de orientação empresarial e capacitações oferecidas pelo
Sebrae:

Cursos online e gratuitos

Para desenvolver o comportamento empreendedor

Empretec - Metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que proporciona o
amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e
as chances de permanência no mercado:

Para quem quer começar o próprio negócio

As soluções abaixo são úteis para quem quer iniciar um negócio. Pessoas que não
possuem negócio próprio, mas que querem estruturar uma empresa. Ou pessoas que
tem experiência em trabalhar por conta própria e querem se formalizar

Plano de Negócios - O plano irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre
o ramo, os produtos e os serviços a serem oferecidos, além de clientes, concorrentes,
fornecedores e pontos fortes e fracos, construindo a viabilidade da ideia e na gestão da
empresa

Para quem quer inovar

Ferramenta Canvas online e gratuita - A metodologia Canvas ajuda o empreendedor
a identificar como pode se diferenciar e inovar no mercado

Sebraetec - O Programa Sebraetec oferece serviços especializados e customizados
para implantar soluções em sete áreas de inovação.

ALI - O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é um acordo de cooperação
técnica com o CNPq, com o objetivo de promover a prática continuada de ações de
inovação nas empresas de pequeno porte.
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