
 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

ALESSANDRO RODRIGO RIBEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA LANÇAMENTO DE 

EMPREENDIMENTO DE ELEVADORES RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016



 

 

 

ALESSANDRO RODRIGO RIBEIRO 

 

 

ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA 

LANÇAMENTO DE EMPREENDIMENTO DE ELEVADORES 

RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em Gestão  

Empresarial, Pós-Graduação lato sensu, Nível 

de Especialização, do Programa FGV 

Management da Fundação Getulio Vargas, 

como pré-requisito para a obtenção do Titulo de 

Especialista. 

TURMA MBA GE 1/15 

 

 

  Jose Carlos Franco de Abreu Filho 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

Denise Oldenburg Basgal 

Orientador 

 

Curitiba – PR 

2016 



 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA 

LANÇAMENTO DE EMPREENDIMENTO DE ELEVADORES RESIDENCIAIS E 

INDUSTRIAIS, elaborado por Alessandro Rodrigo Ribeiro e aprovado pela Coordenação 

Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a obtenção do certificado do Curso de Pós-

Graduação lato sensu MBA em Gestão  Empresarial, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação:          de                    de          . 

 

 

Jose Carlos Franco de Abreu Filho 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Denise Oldenburg Basgal 

Orientadora 

 

  



 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

O aluno Alessandro Rodrigo Ribeiro, abaixo assinado, do curso de MBA em Gestão 

Empresarial, Turma GE 1/15 do Programa FGV Management, realizado nas dependências 

Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE/FGV), no período de 24/06/2015 - 

01/09/2016, declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

“ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA LANÇAMENTO DE 

EMPREENDIMENTO DE ELEVADORES RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS”, é autêntico 

e original. 

 

Curitiba, 31 de outubro de 2016 

 

 

ALESSANDRO RODRIGO RIBEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 – Evolução do perfil demográfico brasileiro .........................................................14 

FIGURA 2 - Volume de ofertas por tipo de empreendimento entre Nov/15 – Ago/16 .......... 16 

FIGURA 3 - Cadeia de valor ...................................................................................................19 

FIGURA 4 - Matriz de Ansoff .................................................................................................20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 – Número de obras e metragem quadrada anual em Forianópolis - SC............... 13 

TABELA 2 - Análise dos principais concorrentes .............................................................17 

TABELA 3 - Matriz SWOT.................................................................................................18 

TABELA 4 - Previsão de vendas..............................................................................................21 

TABELA 5 - Investimento inicial.............................................................................................23 

TABELA 6 - Análise de investimento e fluxo de caixa............................................................24 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 SUMÁRIO EXECUTIVO ................................................................................................. 10 

2 O EMPREENDIMENTO .................................................................................................. 11 

2.1 CONCEITO DO NEGÓCIO ................................................................................................... 11 

2.2 DADOS DA EMPRESA ........................................................................................................ 11 

2.3 DADOS DO DIRIGENTE ...................................................................................................... 12 

2.4 VISÃO ................................................................................................................................ 12 

2.5 MISSÃO ............................................................................................................................. 12 

2.6 ÁREA DE ATUAÇÃO........................................................................................................... 12 

2.7 LOCALIZAÇÃO .................................................................................................................. 12 

3 ANÁLISE DE MERCADO .............................................................................................. 13 

3.1 VISÃO GERAL DO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO ..................................................... 16 

3.2 VANTAGEM COMPETITIVA ...................................................................................... 16 

3.3 ANÁLISE DOS CONCORRENTES ........................................................................................ 17 

3.4 FORNECEDORES ........................................................................................................ 18 

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ............................................................................. 18 

4.1 ANÁLISE SWOT ................................................................................................................. 18 

4.2 PROCESSOS DE NEGÓCIO ................................................................................................ 19 

4.3 POSICIONAMENTO DE MERCADO ...................................................................................... 19 

4.4 PLANO DE MARKETING ..................................................................................................... 20 

4.4.1 PRODUTOS E SERVIÇOS ............................................................................................... 20 

4.4.2 PREÇO ........................................................................................................................... 21 

4.4.3 PRAÇA ........................................................................................................................... 21 

4.4.4 PROMOÇÃO ................................................................................................................... 22 



 

4.5 PLANO OPERACIONAL ...................................................................................................... 22 

4.6 NECESSIDADE DE INVESTIMENTO ....................................................................... 23 

4.7 PLANO FINANCEIRO .......................................................................................................... 23 

4.7.1 ANÁLISE DE VIABILIDADE .............................................................................................. 24 

5 CONCLUSÃO ................................................................................................................... 25 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 26 

 

 

 



10 

1 SUMÁRIO EXECUTIVO  

A empresa ABC ELEVADORES foi fundada na Itália no ano de 1958 e atualmente é a 

empresa líder de mercado no desenvolvimento de soluções óleo dinâmicas aplicadas a 

elevadores hidráulicos. Anualmente a ABC produz mais de 35.000 (trinta e cinco mil) 

equipamentos distribuídos em mais de 22 países em 05 cinco continentes. No Brasil há quase 

duas décadas, a ABC ELEVADORES iniciou suas atividades como ABC LATINO 

AMÉRICA atendendo através de seus concessionários, toda a América Latina em especial o 

mercado brasileiro. 

O presente trabalho apresenta o plano de negócios com a análise para criação da 

empresa LIFT SYSTEMS SOLUÇÕES EM ELEVAÇÃO, como concessionário da empresa 

ABC LATINO AMÉRICA para a região de Florianópolis e posterior expansão no estado de 

Santa Catarina. A ideia nasceu a partir da oportunidade identificada quanto à carência de 

empresas voltadas para soluções em elevação de pessoas e cargas na região citada. 

Nosso projeto é a implantação da empresa LIFT SYSTEMS na cidade de Florianópolis 

atuando com vendas, projetos, instalação e manutenção de elevadores hidráulicos para até 06 

(seis) pavimentos. O mercado alvo inicial, além da capital catarinense, seriam as cidades 

litorâneas deste estado além do polo de Joinville. Todos estes mercados apresentam um 

potencial enorme para negócios em virtude do crescimento imobiliário nestas regiões e 

crescimento econômico. 

O objetivo é criar um modelo de negócio com canais de venda direta com o cliente, 

propondo soluções em elevação e manutenção dos equipamentos. Como o portfólio de 

produtos da empresa ABC LATINO AMÉRICA é extremamente amplo, surge à possibilidade 

de atendimento as mais variadas demandas no segmento de elevação, flexibilizando os 

projetos para atendimento personalizado as necessidades de cada cliente. 
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2 O EMPREENDIMENTO 

2.1 CONCEITO DO NEGÓCIO 

Fazendo uma pesquisa com alguns possíveis clientes e fornecedores, percebe-se uma 

carência de empresas de elevadores na região de Florianópolis. Isso não significa dizer que é 

um mercado inexplorado, contudo ainda há espaço para empresas que tenham interesse em 

empreender neste ramo na região. Florianópolis é uma cidade com grande potencial em 

empreendimentos que utilizam elevadores, alem de ser um bom mercado para manutenção 

destes equipamentos já instalados nos empreendimentos existentes. 

Outro fator é a questão de mobilidade e conforto das pessoas. Com o amadurecimento 

da cultura da sociedade, há grande procura por soluções que facilitem a mobilidade das 

pessoas, seja ela PCD ou simplesmente a busca pelo conforto e agilidade. O elevador é um 

equipamento que se encaixa perfeitamente neste contexto. 

A criação da empresa LIFT SYSTEMS visa atender esta demanda de mercado, com 

soluções inovadoras no ramo de movimentação de pessoas e cargas. Como representante da 

ABC LATINO AMÉRICA para o estado de Santa Catarina, a LIFT SYSTEMS contará com 

produtos consolidados no mercado e de qualidade reconhecida, além de fortalecer a marca 

pela associação a um fabricante de renome internacional. 

 

2.2 DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: Ribeiro Equipamentos – Eireli ME 

Nome Fantasia: Lift Systems Soluções em Elevação 

E-mail: contato@liftsystems.com.br 

Responsável: Alessandro Rodrigo Ribeiro 

Telefone: (41) 3328-2109 
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2.3 DADOS DO DIRIGENTE 

Alessandro Rodrigo Ribeiro, Engenheiro Mecânico com MBA em Gestão Empresarial, 

18 anos de experiência na indústria com projetos e manutenção de equipamentos hidráulicos. 

 

2.4 VISÃO 

Ser líder de mercado no segmento de elevadores residenciais e industriais em 

Florianópolis e região. 

 

2.5 MISSÃO 

Trabalhar em equipe de forma sustentável para promover soluções em elevação com 

alta rentabilidade e desempenho diferenciado. 

 

2.6 ÁREA DE ATUAÇÃO 

Grande Florianópolis, litoral catarinense e Joinville e região. 

 

2.7 LOCALIZAÇÃO 

A sede da empresa será na cidade de Florianópolis - SC. A escolha do local está 

alinhada com o compromisso de ser um fornecedor local para o segmento de elevação. Além 

disso, para agilidade nos serviços de manutenção, a empresa deve estar inserida no polo 

escolhido como nicho de mercado visando agilidade no atendimento. 

A infraestrutura física deverá contemplar um local para show room de alguns produtos 

do portfólio, criando um ambiente sofisticado, reforçando o posicionamento de líder de 

mercado, agregando valor a proposta da empresa. 
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3 ANÁLISE DE MERCADO 

O mercado alvo são novos empreendimentos como apartamentos, hotéis, hospitais, 

escolas, prédios públicos, sobrados que representam em média 60.000 unidades novas por ano 

nas regiões de Florianópolis, litoral e Joinville. Na tabela 01 é apresentado o detalhamento do 

número de novos empreendimentos em Florianópolis exclusivamente: 

Fonte: CREA-SC 

 

Tabela 01 – Número de obras e metragem quadrada anual em Forianópolis-SC 

Face estas perspectivas de crescimento e investimento em novos empreendimentos 

imobiliários, comprova-se a demanda existente por elevadores residenciais, comerciais e 

industriais nas regiões supracitadas. 

TIPO DE CONSTRUCAO

OBRAS      EM M2 OBRAS      EM M2

EDIFICIOS DE ALVENARIA

RESIDENCIAIS 24.102 12.947.104,44 15.029 8.451.154,50 

COMERCIAIS 3.257 3.003.873,77 2.268 2.147.570,07 

INDUSTRIAIS 472 581.755,21 379 492.380,44 

ESPECIAIS 590 1.269.304,71 396 321.782,28 

DIVERSOS 1.633 3.397.498,79 1.291 1.802.214,46 

EDIF. MAT. MISTOS/ESPECIAIS

RESIDENCIAIS 1.172 212.137,20 886 207.443,62 

COMERCIAIS 290 233.731,82 280 371.430,60 

INDUSTRIAIS 128 285.522,02 94 379.451,31 

ESPECIAIS 73 120.173,99 64 99.101,71 

DIVERSOS 140 294.091,27 126 115.230,47 

SISTEMAS DE PRE-FABRICACAO 0 0,00 0 0,00 

EDIF. RES. P/ PROGRAMAS SOCIAIS 622 62.037,87 419 38.557,04 

CONJUNTOS ARQUITETONICOS 0 0,00 0 0,00 

ARQUITETURA DE INTERIORES 0 0,00 0 0,00 

MONUMENTOS 0 0,00 0 0,00 

PAISAGISMO PARA EDIFICIOS 0 0,00 0 0,00 

EDIFICIOS ESPECIFICOS

GALPAO 677 754.460,19 382 528.277,57 

GINASIO ESPORTES 38 44.660,32 32 29.409,77 

QUADRA DE ESPORTES 86 65.232,82 60 39.719,66 

IGREJA 58 26.178,00 38 19.103,07 

AUD. TEATRO CINEMA 7 4.446,13 0 0,00 

HOTEL OU MOTEL 11 45.503,74 1 3.404,00 

HOSPITAL 23 120.950,15 15 72.919,19 

DECORAÇÃO 0 0,00 0 0,00 

EDIF ESP. PUBLICOS 0 0,00 0 0,00 

PROJETO INTERIORES 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 33.379 23.468.662,44        21.760 15.119.149,76        

ANO 2016 ATÉ SETEMBROANO    2015
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Além disso, há possibilidade de vendas também para o mercado de imóveis usados, tanto 

na substituição de equipamentos obsoletos, quanto na modernização de imóveis que contam 

apenas com escadas. 

Um fator importante neste contexto é o próprio envelhecimento da população brasileira 

conforme perfil demográfico demonstrado na figura 01. 

Fonte: IBGE e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

 

Figura 01: Evolução do perfil demográfico brasileiro. 

Notadamente a população da melhor idade torna-se um cliente potencial, pois a busca por 

qualidade de vida e fatores como limitações físicas demandam para este mercado, 

empreendimentos imobiliários dotados de sistemas de elevação automáticos. 

Não obstante, as cidades brasileiras de portes médio e grande passaram por um processo 

de expansão na década de 1990, incentivado tanto pelo deslocamento interno, como por um 

crescimento natural da população. Fato este encontrado também nos dias atuais. 

No município de Florianópolis, por ser capital administrativa do Estado, a cidade passou a 

ser considerada uma espécie de "morada" de servidores públicos, aposentados e destino de 

jovens universitários estudantes que buscam acesso à boa estrutura de ensino superior 

existente. 

Percebe-se, nesse momento, uma primeira mudança na composição populacional do 

município, o qual passou de colônia de açorianos comerciantes para uma cidade com 

habitantes predominantemente servidores públicos, aposentados e estudantes vindos das 

várias regiões do Estado e também do Brasil. 
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Com a construção da BR 101, possibilitou-se a vinda para a cidade de turistas de todo o 

Brasil e Mercosul (principalmente, os argentinos). Desta maneira, a partir das décadas de 

1980 e 1990, observou-se uma modificação na formação habitacional: de uma massa intensiva 

de servidores públicos, aposentados e estudantes a cidade passou a ser pólo turístico 

reconhecido internacionalmente. A visualização proporcionada pelo status de cidade turística 

foi fundamental para essa nova etapa. Famílias de diferentes Estados brasileiros e também de 

outros países começaram a habitar as regiões centrais e de balneários. 

A cidade apresenta vários aspectos desejáveis para muitas famílias, os quais podem-ser 

destacados: 

a. A consolidação de um conglomerado de ensino superior formado por diversas 

universidades ou faculdades particulares ou privadas, além de duas grandes Universidades 

públicas (UFSC e UDESC); 

b. As belezas naturais; 

c. A presença da sede administrativa do Estado; e, 

d. Atual configuração econômica, a qual não permite parques industriais tradicionais na 

cidade, dando lugar a chamada indústria limpa (como por exemplo: Organizações de 

tecnologia de ponta, eventos internacionais e várias formas de lazer). 

Estas características atraíram jovens estudantes, famílias de turistas, servidores públicos, 

e, investidores nacionais e internacionais. 

Observa-se então um cenário onde o crescimento demográfico é evidente, e pode ser 

comprovado por dados do IBGE que revelam um salto populacional, de 187.800 habitantes 

em 1980, para 469.690 habitantes em 2015. 

A cidade é conhecida por ter uma elevada qualidade de vida, sendo a capital brasileira 

com maior pontuação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado pelo PNUD, 

das Nações Unidas, fato este que motiva várias pessoas a escolherem esta cidade como 

morada definitiva, após a aposentadoria. 

Este crescimento de demanda vem ao encontro do problema a ser resolvido que é a 

carência no mercado de Florianópolis e região, de empresas proponham soluções 

personalizadas de elevação, integrando oferta de projetos, produtos e serviços de manutenção 

aliados as necessidades de cada tipo de cliente. 
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3.1 VISÃO GERAL DO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO 

Conforme Pesquisa do Mercado Imobiliário (PMI) realizada pelo SECOVI e 

Fecomércio-SC, obtêm uma visão geral dos indicadores deste setor. A figura 02 apresenta a 

distribuição por tipo de empreendimento ofertado em Florianópolis. 

 

Figura 02: Volume de ofertas por tipo de empreendimento entre Nov/15 – Ago/16. 

Nota-se que 81% dos empreendimentos podem ser alvo da venda de elevadores 

compreendendo apartamentos e residências de 4 dormitórios (desde que tenham mais de 01 

pavimento). 

 

3.2 VANTAGEM COMPETITIVA 

A representação de uma marca de renome internacional e qualidade reconhecida em 

elevadores fortalece a nova empresa no mercado na disputa frete aos concorrentes. 

Disponibilizando uma nova alternativa para soluções em sistemas de elevação para a 

região, bem como a oferta por serviços diferenciados e de confiança através de contratos 

fidelizados. 

Mercado alvo ainda pouco explorado e em franco crescimento imobiliário. 
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Instalação da base da empresa no centro da região alvo buscando agilidade no 

atendimento e prestação de serviços. 

 

3.3 ANÁLISE DOS CONCORRENTES 

Os concorrentes mais expressivos do segmento estão listados na tabela 02 com a análise 

de atributos. 

 

Tabela 02: Análise dos principais concorrentes. 

Estes três fabricantes possuem como pontos fortes produtos de qualidade reconhecida 

mundialmente e filial na região alvo, contudo com estratégia de vendas moderadas em 

escritórios pequenos. Também não fornecem serviço de manutenção, em geral, acabam 

terceirizando esta demanda não fidelizando o cliente. É justamente neste quesito que o 

modelo de negócio da LIFT SYSTEMS é embasado, na fidelização do cliente através do 

fornecimento de produtos e serviços que atendam as necessidades do consumidor com 

agilidade, atendimento personalizado, preço competitivo e qualidade. 

Tendo como meta a visão de ser líder de mercado em Florianópolis e região, o objetivo 

principal é consolidar a empresa através de uma estratégia de marketing agressiva em novos 

empreendimentos por meio de um canal de vendas direto com o cliente final. Desta forma, 

contando com os diferenciais competitivos citados anteriormente, angariar parte das fatias de 

mercado atendidas pelos concorrentes. 

 

ATRIBUTO / CONCORRENTE Thyssenkrupp Atlas Schindler Otis

Qualidade dos produtos Ótima Ótima Boa

Participação de Mecado 40% 35% 35%

Pontos Fortes
Escritório de 

vendas na região

Escritório de 

vendas na região

Escritório de 

vendas na região

Pontos Fracos
Terceirizam 

Manutenção

Terceirizam 

Manutenção

Terceirizam 

Manutenção
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3.4 FORNECEDORES 

O principal fornecedor devido a representação autorizada será a ABC LATINO 

AMÉRICA. Este player irá disponibilizar toda gama de produtos e peças de reposição. 

Entretanto outros fornecedores importantes podem ser considerados como: 

 Acipar/Brasolub/Texaco – Fornecedores de óleos hidráulicos e lubrificantes; 

 Elétrica DW/Reymaster/Eletrorastro – Fornecedores de cabos e componentes elétricos. 

Estes são os principais parceiros, contando com infraestrutura sólida transmitem confiança e 

baixo risco. 

 

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

4.1 ANÁLISE SWOT 

Ao analisar o ambiente externo e interno obteve-se a matriz SWOT conforme tabela 03. 

 

Tabela 03 – Matriz SWOT. 

A LIFT SYSTEMS tem como vantagem competitiva a representação de equipamentos de 

marca reconhecida no mercado e a expertise do empreendedor. 

Devido às características do produto é importante definir estratégias baseadas na 

fidelização do cliente, personalização de soluções visando à manutenção da vantagem 

competitiva. O principal objetivo do negócio será o ganho de Market Share por meio de uma 

sede sofisticada, show room de produtos, escritório de vendas além de equipe capacitada 

buscando a geração de valor para o negócio e alavancagem das vendas; 

FORÇAS FRAQUEZAS

PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE NOVO ENTRANTE NO MERCADO

REPRESENTAÇÃO DE MARCA RECONHECIDA NO MERCADO CAPITAL LIMITADO

EQUIPE TÉCNICA FORMADA POR ENGENHEIROS EXPERIENTES ELEVADORES PARA ATÉ 06 PAVIMENTOS

BASE LOCALIZADA NO CENTRO DO MERCADO ALVO

MANUTENÇÃO PRÓPRIA

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

MERCADO CARENTE DE SOLUÇÕES PERSONALIZADAS CONCORRENTES COM PRODUTOS DE QUALIDADE

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO PRODUTOS CHINESES COM PREÇO ABAIXO DO MERCADO

REGIÃO LITORÂNEA POUCO EXPLORADA VARIAÇÃO CAMBIAL - PRODUTO ITALIANO (EURO)

POUCA CONCORRÊNCIA

MERCADO IMOBILIÁRIO EM EXPANSÃO

POPULAÇÃO IDOSA AUMENTANDO

FA
TO

R
ES

 IN
TE

R
N

O
S

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S
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Como objetivo secundário, mas não menos importante, a promoção de contratos de 

manutenção e expansão da carteira de clientes possibilitará receitas fixas independente da 

venda de novos produtos, além da fidelização e relacionamento pessoal junto ao publico alvo. 

 

4.2 PROCESSOS DE NEGÓCIO 

Os processos da empresa foram definidos tendo como base a cadeira de valores de 

Porter. A figura 03 apresenta os principais processos identificados. 

 

Figura 03 – Cadeia de valor. 

 

4.3 POSICIONAMENTO DE MERCADO 

A Matriz de Ansoff, também conhecida como Matriz Produto/Mercado foi o modelo 

utilizado para determinar oportunidades de crescimento da unidade de negócio, conforme 

figura 04. 

Cadeia de Valor

Atividades Secundárias

Infra-estrutura da empresa

Sistema ERP, Show room, escritório de vendas

Gestão de Recursos Humanos

Recutamento e Treinamento

Desenvolvimento Tecnológico ( I & D )

Sistema CAD, elevadores desenvolvidos com alta tecnologia       MARGEM

Aquisição e Compras

Representação exclusiva da empresa ABC

Logistica Produção Logistica Marketing Serviço

Entrada Saída Vendas

Atividades Primárias

Montagem de 

elevadores 

personalização 

de projetos

Depósitos 

e controle 

de pedidos

Processamento 

 automatizado 

de pedidos

Pré montagem 

de k its

Canal de Vendas 

Visita aos novos 

empreendimentos 

 Contratos de 

Serviço

Manutenção 

de 

equipamentos
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Figura 04 – Matriz de Ansoff. 

Conclui-se que, pelo tipo de produto e mercado alvo, a empresa a estratégia de 

crescimento a ser adotada pela empresa é a de Penetração de Mercado, pois as operações 

concentram-se na venda de produtos existentes em mercados existentes. 

 

4.4 PLANO DE MARKETING 

4.4.1 Produtos e Serviços 

Contando com todo o know how e suporte da representada, a LIFT SYSTEMS fornecerá 

elevadores hidráulicos residenciais e industriais com tecnologia de última geração, para as 

mais diversas aplicações e necessidades. Devido o portfólio de produtos, os projetos poderão 

contar com a flexibilidade dos mais variados modelos de equipamentos, propiciando aplicar 

soluções mais aderentes às necessidades dos clientes de forma personalizada. 

A empresa também contará com equipe própria para instalação dos equipamentos e 

suporte para serviços de manutenção. O objetivo é fidelizar uma carteira de clientes através de 

contratos de prestação de serviços de manutenção mensal. Este modelo de negócio propicia 

uma receita mensal fixa para a empresa independente das receitas com vendas de novos 

produtos. Dentro deste mesmo contexto, a venda de sobressalentes e peças de reposição para 
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os equipamentos da ABC LATINO AMÉRICA também propicia o aumento de receitas com 

comercialização de peças genuínas. 

 

4.4.2 Preço 

Os preços, seguindo a tendência do mercado, serão conforme valores a seguir: 

 Para um kit elevador de 06 pavimentos o preço estimado é de R$ 80.000,00; 

  Para contratos de manutenção mensal o preço sugerido é de R$ 300,00/mês. 

Estes são preços base e podem variar de acordo com os opcionais de equipamentos, 

número de andares e automatização. Além da correção anual conforme índices inflacionários. 

Referente ao preço de contratos de manutenção, estes são baseados em 01 (um) 

equipamento. Poderão ser concedidos descontos conforme o número de equipamentos 

contratados. 

A tabela 04 apresenta a expectativa de vendas baseada no potencial do mercado alvo e 

no comparativo entre representantes de mesmo porte da empresa ABC LATINO AMÉRICA. 

 

Tabela 04 – Previsão de vendas 

 

4.4.3 Praça 

A distribuição dos equipamentos e peças de reposição será realizado diretamente da 

ABC LATINO AMÉRICA, localizada em Curitiba-PR para o depósito da LIFT SYSTEMS, 

tendo ainda como opção a a entrega direta ao cliente. 

Por serem duas praças com relativa proximidade e alternativas rodoviárias de boa 

qualidade, apresentam baixo risco de problemas logísticos. 

ANO 1 2 3 4 5

FATURAMENTO BRUTO 1.003.200,00R$   2.049.600,00R$   3.096.000,00R$   4.142.400,00R$   5.188.800,00R$   

EQUIPAMENTOS VENDIDOS 12 24 36 48 60

MANUTENÇÃO - 

EQUIPAMENTOS EM CARTEIRA
12 36 60 84 108



22 

A expectativa é trabalhar com baixo nível de estoque de produtos na LIFT SYSTEMS, 

visando aplicação de capital em setores estratégicos ao negócio além do volume de capital de 

giro. A principal estratégia é trabalhar com a filosofia Just in time estabelecendo prazo de 

entrega máximo ao cliente de 30 dias para montagem de novos equipamentos. 

Com relação a manutenção o conceito é atendimento programado dentro da carteira de 

equipamentos e, em casos emergências, atendimento em até 6 horas. Isto será possível devido 

posicionamento geográfico da base no centro do mercado alvo. 

 

4.4.4 Promoção 

A criação de um show room na sede da empresa, além de um ambiente sofisticado, são 

as estratégias de entrada para divulgação da marca e dos produtos. 

Abaixo estão listadas as iniciativas que deverão ser adotadas para estabelecimento de 

canais de vendas e contato com os clientes: 

 Criação de informativo eletrônico; 

 Envio de brindes; 

 Envio de folder divulgando promoções; 

 Visitas a obras e novos empreendimentos; 

 Envio de convites para eventos; 

 Participação em eventos do ramo imobiliário e de acessibilidade; 

 Oferecer treinamento para o cliente. 

 

4.5 PLANO OPERACIONAL 

A infraestrutura necessária para sede da empresa deverá ser composta por um galpão 

industrial com aproximadamente 500 m² para montagem da oficina de manutenção, 

almoxarifado de peças e produtos. Este mesmo imóvel deve conter escritório para comportar a 

área de vendas e administrativa da empresa, além de espaço para montagem do show room. 

No departamento operacional, os técnicos são responsáveis pelo pós venda, funções 

internas de bancada, controle de estoque, entrega de produtos e atendimento personalizado à 
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domicílio para instalação e manutenção de equipamentos. Estes colaboradores contarão com 

remuneração fixa mais remuneração variável conforme produtividade. 

A estrutura organizacional contará ainda com profissional para atendimento as 

demandas administrativas e financeiras da empresa, controle de RH, controle de pedidos e de 

fornecedores. Este profissional será remunerado com salário fixo conforme prespectiva de 

mercado. 

A área de vendas será composta por equipe com metas definidas e remuneração 

diretamente ligada aos resultados aferidos. 

Para a área de projetos o sócio proprietário irá assumir esta responsabilidade além do 

comando geral da empresa. 

A tecnologia adotada advém do fornecedor principal, pois na condição de 

concessionário autorizado, a empresa contará com todo o know how de desenvolvimento da 

ABC LATINO AMÉRICA. 

4.6 NECESSIDADE DE INVESTIMENTO 

O empreendimento necessita de um investimento inicial de R$ 210.000,00 distribuídos 

conforme tabela 05. 

 

Tabela 05 – Investimento inicial 

 

4.7 PLANO FINANCEIRO 

Para implementação do projeto não consideramos financiamento, o empreendimento 

será suportado com recursos próprios, necessitando de R$ 210.000,00 para sua 

implementação. A aquisição de equipamentos para vendas será diretamente negociada via 

ITEM CUSTO (R$)

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS 30.000,00

VEÍCULOS 40.000,00

COMPUTADORES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 20.000,00

INSTALAÇÕES (ALUGUEL PARA 12 MESES) 60.000,00

CAPITAL DE GIRO 60.000,00

TOTAL 210.000,00
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capital dos clientes ou linhas de crédito para máquinas e equipamentos, além do parcelamento 

direto junto a ABC LATINO AMÉRICA. 

 

4.7.1 Análise de Viabilidade 

As receitas são baseadas em projeções conservadoras de crescimento para venda de 

equipamentos e contratos de manutenção para Florianópolis e região metropolitana, conforme 

exposto na tabela 04. A partir destas premissas, foi realizada a análise de investimento e  

demonstradas para os cinco primeiros anos conforme tabela 06. 

 

Tabela 06 – Análise de investimento e fluxo de caixa. 

Uma das restrições deste projeto é que o custo variável fica em torno de 75% das 

receitas. Isso porque o preço estimado de venda de um elevador é da ordem de R$ 80.000,00 

(equipamento + montagem no cliente), entretanto o custo aproximado do elevador para 

0 1 2 3 4 5

Desembolso de Capital 150.000,00R$         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimento total (-) (150.000,00)R$       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venda de Equipamentos 960.000,00R$        1.920.000,00R$    2.880.000,00R$   3.840.000,00R$   4.800.000,00R$   

Contratos de Manutenção 43.200,00R$          129.600,00R$        216.000,00R$      302.400,00R$      388.800,00R$      

RECEITAS (+) 1.003.200,00R$    2.049.600,00R$    3.096.000,00R$   4.142.400,00R$   5.188.800,00R$   

Custo Fixo 450.000,00R$        450.000,00R$        450.000,00R$      450.000,00R$      450.000,00R$      

Custo Variável (75% Receitas) 720.000,00R$        1.440.000,00R$    2.160.000,00R$   2.880.000,00R$   3.600.000,00R$   

Custos (-) (1.170.000,00)R$   (1.890.000,00)R$   (2.610.000,00)R$  (3.330.000,00)R$  (4.050.000,00)R$  

Depreciação (05 anos) 30.000,00R$          30.000,00R$          30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         

Depreciação Total (-) (30.000,00)R$        (30.000,00)R$        (30.000,00)R$       (30.000,00)R$       (30.000,00)R$       

Receitas - Custos - Depreciação (196.800,00)R$      129.600,00R$        456.000,00R$      782.400,00R$      1.108.800,00R$   

EBIT (196.800,00)R$      129.600,00R$       456.000,00R$      782.400,00R$      1.108.800,00R$   

JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LAIR (Lucro antes do IR) -196.800,00 129.600,00 456.000,00 782.400,00 1.108.800,00

Imposto de Renda ( 34% do Lucro líquido) -66.912,00 44.064,00 155.040,00 266.016,00 376.992,00

Lucro liquido (150.000,00)R$       (196.800,00)R$      85.536,00R$          300.960,00R$      516.384,00R$      731.808,00R$      

DEPRECIAÇÃO (+) 30.000,00R$          30.000,00R$          30.000,00R$        30.000,00R$        30.000,00R$        

Δ CDG 5% Receitas (-) (50.160,00)R$        (102.480,00)R$      (154.800,00)R$     (207.120,00)R$     (259.440,00)R$     

FLUXO CAIXA (150.000,00)R$       (216.960,00)R$      13.056,00R$          176.160,00R$      339.264,00R$      502.368,00R$      

TIR 33%

VPL (TMA de 14%) 219.665,86

PAYBACK 3 ANO E 7 MESES

ANO FLUXO CX SALDO

0 -150.000,00 (150.000,00)           

1 -216.960,00 (366.960,00)           

2 13.056,00 (353.904,00)           

3 176.160,00 (177.744,00)           

4 339.264,00 161.520,00             

PAYBACK 3 ANOS

7 MESES

Ano

LUCRO

INVESTIMENTOS

CUSTOS

Depreciação Total

RECEITAS

EBIT

JUROS

DEPRECIAÇÃO

VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO
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representantes autorizados da ABC LATINO AMÉRICA é da ordem de R$ 60.000,00. 

Somado a isto tem os custos atrelados a combustível, insumos e demais itens com valores 

menos expressivos, mas que somam no custo variável. 

No que se refere à rentabilidade do projeto podemos concluir que a VPL calculada, 

tomando como base um custo de capital igual a 14%, resulta em R$ 219.665,86 projetando 5 

anos. 

A TIR está acima da taxa de atratividade e ficou estimada em 33%. 

Já o Payback deste projeto resulta em 3 anos e 7 meses para retorno do capital 

investido. 

Deste modo comprova-se a viabilidade deste projeto. 

 

5 CONCLUSÃO 

O presente projeto foi concebido no modelo de Plano de Negócios com o objetivo de 

analisar a viabilidade econômica financeira, para lançamento de um empreendimento 

direcionado ao fornecimento de soluções em elevação para Florianópolis e região. 

Inicialmente foi analisada a conjuntura econômica da construção civil no mercado alvo, 

que passou por um passou por um processo de expansão, impulsionado pelo aumento do 

crédito, redução das taxas de juros e aumento do poder de compra da população dos últimos 

anos, além dos atrativos da região voltadas ao turismo, educação e elevado índice de IDH. 

Após a análise do mercado, concorrentes, fornecedores verificou-se uma oportunidade de 

negócios voltada a demandas de acessibilidade e elevação. 

A partir de um investimento inicial com recursos próprios do investidor, e simulando 

cenários conservadores de vendas, chegamos à conclusão quanto a viabilidade do projeto 

baseado nos indicadores abaixo: 

 

INVESTIMENTO INICIAL......................................................... R$ 150.000,00 

VPL-VALOR PRESENTE LIQUIDO.......................................... R$ 219.665,86 

TIR..........................................................................................................33% 
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