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Resumo 

A cada dia a tecnologia avança e facilita o dia-a-dia de quem faz uso de determinado 

aplicativo ou ferramenta e nos salões de beleza não tem sido diferente, principalmente 

no Brasil, um dos países que mais crescem no mercado da beleza.  

Analisando este cenário, foi possível identificar uma empresa brasileira, que tem 

crescido consideravelmente em território nacional e devido ao potencial, há 

possibilidades da entrada no mercado internacional, de forma a expandir seus lucros e 

atingir o registro da marca no exterior.  

 

Introdução 

A internacionalização é uma possibilidade para que empresas possam expandir 

suas atuações em novos mercados. Segundo Lobo (2010, há algumas décadas era 

imaginável a exportação de prestação de serviços como a Mendes Junior e a Andrade 

Gutierrez e que a atuação chegariam nos mercados do Oriente Médio.  

Atualmente os países enfrentam crises políticas que afetam o desenvolvimento 

econômico, contudo o setor da beleza tem sobrevivido aos altos e baixos, mantendo um 

crescimento constante.  

Diante deste cenário a AVEC acompanha esse crescimento, por encontrar-se no 

setor da beleza com contínua expansão no mercado brasileiro e enxerga a 

possibilidade de entrar no mercado internacional.  

A partir disso o artigo propõe através de perspectivas econômicas do setor, a 

entrada dos serviços da AVEC no mercado internacional. 

 

Objetivos 

O objetivo deste artigo é analisar e compreender a internacionalização, porque 

internacionalizar e quais são as vantagens e desvantagens que os empresários 

encontram diante deste processo. Visando compreender também como são feitas às 

relações internacionais com o exterior utilizando o Siscoserv para realizar os 

procedimentos de importações e exportações. 

 



Metodologia 

Para o desenvolvimento do estudo, realizou-se uma pesquisa com consulta em 

artigos com estudos de casos e acadêmicos que demonstram resultados da 

internacionalização e como são realizadas as exportações de softwares de empresas 

brasileiras com o exterior, utilizando o Sistema Integrado de Comércio Exterior de 

Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio 

(SISCOSERV). 

 

Desenvolvimento 

Mercado de beleza brasileiro x Mercado internacional. 

Muitas pessoas consideram a beleza fundamental, analisando a forma como a 

sociedade vê. Por conta desta situação em diante, os salões de beleza desenvolvem 

uma função primordial para aumentar a autoestima de seus clientes, oferecendo 

diversos recursos que iram fazer com que se sintam bem com sua aparência. 

Segundo o Mercado Sebrae (2016), o Brasil ocupa a 3° posição no ranking 

mundial no consumo de cosméticos, e o setor de beleza está entre os dez principais 

segmentos de varejo. Conforme os anos foram passando, e o crescimento que o país 

veio aprimorando, está aproximando seu desenvolvimento dos líderes mundiais, 

Estados Unidos e Japão.  

 

A Avec 

De maneira geral a Avec oferece aos gestores de estabelecimentos de beleza, 

um sistema que possui agenda online, caixa, estoque e relatórios que auxiliam no 

controle do negócio, ou seja, é uma ferramenta que trás gera uma facilidade no dia-a-

dia e inclusive esse é um dos objetivos encontrados no site da startup: “Nossa vocação 

é facilitar o cotidiano das pessoas para que elas tenham tempo de fazer o que 

realmente importa, tempo para ser o que realmente são”. 

 

Resultados Preliminares 



Internacionalização da Avec 

O mercado de beleza tem sido impulsionado mesmo com a crise. Segundo a 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(ABIHPEC) os brasileiros consideram produtos para a beleza como item de 

necessidade básica.  

No Brasil a marca tem se expandindo através de franquias, ou seja, a venda e a 

prospecção dos clientes poderiam ser realizadas da mesma forma e no mesmo modelo 

que no Brasil, uma vez que os vendedores captadores de franquias no Brasil entrariam 

em contato com possíveis interessados no mercado exterior. A partir da contratação da 

franquia internacional, esse seria responsável pela expansão da marca.  

Em primeiro momento, estão sendo analisados preços e campanhas de 

marketing estão sendo analisadas, de forma a entender como o público alvo recebe as 

campanhas e informações externas. 
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