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RESUMO 

O trabalho em estudo teve como principal objetivo elaborar um plano de negócio que 

forneça informações sobre a viabilidade da implantação do Studio A, um estúdio de 

treinamento funcional, localizado dentro da Academia Swimex, em Curitiba. Foi 

desenvolvido um estudo sobre a atual situação do mercado de academias de 

ginástica no Brasil. Com isso foi identificada a necessidade do mercado a ser 

atendida: atender públicos com mais de 40 anos de idade que são avessos às 

academias convencionais.  Além disso, foram analisados todos os concorrentes 

diretos e indiretos que existem em Curitiba. Também foi desenvolvido o Plano 

Operacional, onde foram estabelecidos todos os processos internos da empresa. Foi 

elaborado ainda o plano de marketing, abordando a importância dos 4 P’s, produto, 

praça, preço e promoção. No planejamento financeiro verificou-se a viabilidade 

financeira do futuro empreendimento, onde se apresentou o investimento inicial, o 

fluxo de caixa, o demonstrativo de resultados, com as saídas e entradas, através das 

projeções de receitas e despesas fixas e variáveis, finalizando com a aplicação das 

ferramentas de análise financeira, o valor presente líquido (VPL), a taxa interna de 

retorno (TIR) e o prazo de retorno de investimento (Payback). Após todas essas 

aplicações verificou-se que é viável a inauguração do Studio A em Curitiba.  

Palavras–chave: plano de negócio, academia de ginástica, estúdio de 

treinamento funcional, saúde, viabilidade, investimentos, empreendedor. 
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1. Sumário Executivo 

1.1  O empreendimento 

 Com o objetivo de inovar e ser referência no setor em que atua, a academia 

Swimex está no mercado há mais de 30 anos. Localizada no bairro da Mercês, em 

Curitiba, excelência e aperfeiçoamento estão no DNA da empresa, com seus sócios 

realizando anualmente visitações a feiras e congressos tanto dentro como fora do 

País. A partir da observação do mercado e suas necessidades, foi criado um espaço 

com atendimento personalizado e focado para pessoas acima de 40 anos de idade 

que são avessas às academias convencionais.  

Este plano de negócios analisa a criação do Studio A, um estúdio de 

treinamento funcional – forte tendência no Brasil e no mundo. Cada vez existem 

mais espaços voltados para essa atividade e inicialmente ele terá uma sede dentro 

da academia Swimex. O espaço tem cerca de 50m2, projetados especialmente para 

esta atividade. A proposta é atender grupos de no máximo quatro pessoas por 

horário, por isso a empresa não demanda um espaço muito grande. O estúdio é 

equipado com o que existe de melhor no mercado do treinamento funcional. 

 

1.2  Oportunidade de negócio 

 Diante da escassez de empresas com esse perfil na cidade de Curitiba, surgiu 

a oportunidade de criar algo novo, com grande potencial de crescimento e difícil 

barreira de entrada. Por se tratar de um nicho muito específico – pessoas acima de 

40 anos – a proposta se torna ainda mais promissora, pois atualmente não existe 

nenhum concorrente direto que tenha o mesmo perfil que o Studio A. 

 Adicionado a isto, ainda existe a forte demanda por parte dessa população, 

que está vivendo cada vez mais e precisa da atividade física para envelhecer com 

qualidade.  
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1.3 Potencial de mercado 

 Hoje os idosos representam 13% da população brasileira, e as pessoas com 

mais de 40 anos já são maioria no País. Além disso, a região Sul é a que concentra 

o maior numero de idosos, chegando a 14,4% da população. 

 O setor de fitness já movimenta cerca de US$ 2,5 bilhões. O mercado 

brasileiro já é considerado o segundo maior do mundo em número de 

estabelecimentos, atrás apenas dos Estados Unidos. A tendência na área de 

academias é focar no atendimento de públicos específicos, por isso o fato de o 

estúdio ser voltado para pessoas mais velhas garante ainda mais retorno no 

investimento. 

  

1.4 Missão 

 A missão do Studio A é promover saúde e qualidade de vida por meio da 

atividade física. Ao oferecer um serviço personalizado e de qualidade o cliente se 

sente cuidado e valorizado. 

 

1.5 Produtos e Serviços 

 Com todo o conhecimento e know how dos seus sócios, o estúdio oferecerá 

aulas em grupos com até quatro pessoas, desenvolvido de acordo com suas 

necessidades. As aulas terão uma hora de duração e serão desenvolvidas com base 

no treinamento funcional, por professores capacitados. 

 Todo o aluno matriculado no estúdio fará uma avaliação física para que possa 

ser acompanhado de perto. Ela possibilita a identificação de possíveis problemas, 

deficiências e também é muito importante para acompanhar o desenvolvimento do 

aluno. 

 Os equipamentos utilizados durante as aulas são o que existe de melhor no 

mercado de fitness atualmente. Além disso, o espaço do estúdio é projetado para 

que o cliente tenha uma experiência prazerosa e sinta-se bem durante o seu treino. 
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1.6 Mercado-Alvo 

 Homens e mulheres de classe alta, acima de 40 anos de idade e que buscam 

na atividade física bem-estar e qualidade de vida. Além daqueles que necessitam de 

um atendimento especial por algum motivo de saúde como cardiopatas, diabéticos, 

pós-operatório e pessoas se recuperando de alguma lesão, entre outros. 

 

1.7 Previsão de faturamento 

Tabela 01 – Previsão de faturamento 

 

 

1.8 Responsáveis e suas competências 

 Ivana Cornelsen – Empresária, sócia-proprietária da academia Swimex com 

10 anos de experiência na área. 

 Ana Paula Azevedo – 45 anos, educadora física com especialização em 

treinamento funcional e mais de 20 anos de experiência na área. 

 

1.9 Rentabilidade e projeção financeira 
• O VPL para os próximos 26 meses é de R$189.153,97 

• A TIR mensal é de 7,66% 

• O Payback ocorre em 11 meses. 

• O faturamento anual projetado após os primeiros 12 meses de 

operação é de R$420.000,00. 
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1.10 Necessidade de Investimento 

 O investimento inicial é de R$134.788,84 distribuídos conforme tabela. 

Tabela 02 – Resumo de Investimento 
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2. A Empresa  

 2.1 Definição do Negócio 

 Criação de um estúdio focado exclusivamente em treinamento funcional 

personalizado para pessoas com mais de quarenta anos. A primeira sede será 

localizada dentro da Academia Swimex, no bairro Mercês em Curitiba e terá um 

ambiente bonito, moderno e tranquilo. 

 Com grupos de no máximo quatro pessoas, o estúdio atenderá o público mais 

maduro que deseja ou necessita praticar atividade física e busca um atendimento 

especializado, diferente do oferecido nas academias convencionais. 

  

 2.2 Dados da Empresa 

 Razão Social: ESC Administradora de Bens 

 Nome Fantasia: STUDIO A 

 Endereço: Av. Candido Hartmann, 1285 – Mercês – Curitiba/PR 

 Sócios: Ivana Cornelsen e Ana Paula Azevedo 

 

 2.3 Visão 

 Ser a empresa líder de estúdios de treinamento funcional para pessoas acima 

de 40 anos em Curitiba, contando com 3 unidades até dezembro de 2017. 

 

 2.4 Missão 

 Oferecer um serviço de qualidade, atendendo às necessidades individuais de 

cada cliente, com intuito de levar saúde e bem-estar para as pessoas. 

 

 2.5 Área de Atuação 

 Cidade de Curitiba. 
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 2.6 Localização 

 A empresa está inserida dentro da Academia Swimex, na Avenida Cândido 

Hartmann, número 1285, no Bairro Mercês em Curitiba. A Swimex é considerada 

uma das academia de maior prestígio na cidade e possui cerca de 1,3 mil alunos 

ativos, o que aumenta muito a visibilidade e credibilidade da empresa. A faixa etária 

dos clientes da Swimex está entre 35 e 70 anos, facilitando a divulgação do trabalho 

do estúdio. Além disso, o bairro Mercês é próximo ao Parque Barigui, local onde 

muitas pessoas já praticam atividade física. É uma região de alto poder aquisitivo, 

próximo a muitos bairros residenciais com grande número de moradores, como 

Bigorrilho, Batel e Ecoville. 

  

 2.7 Necessidade do mercado a ser atendida  

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), em 2020 o número de idosos 

será maior que o numero de crianças no mundo. Eles representam 13% da 

população brasileira e as pessoas com mais de 40 anos já são maioria no País. 

Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), a região Sul é a 

que concentra o maior número de idosos, chegando a 14,4% da população. 

(REVISTA ACAD BRASIL, Ed. 73 pg 33) 

 

 Outro ponto relevante a ser analisado é a longevidade. Hoje as pessoas 

passam ¼ das suas vidas na velhice, e portanto, estão cada vez mais em busca de 

qualidade de vida. É fundamental manter-se ativo depois dos 50 anos de idade, uma 

vez que o exercício físico retarda o declínio do envelhecimento. 

 Na terceira idade, alguns movimentos simples como subir escadas, caminhar, 

sentar e levantar começam a ser comprometidos por diversos motivos. Exatamente 

por isso o exercício funcional se torna ainda mais indicado para essa faixa etária. 

 Foi identificada então a necessidade de atender um nicho específico de 

pessoas que buscam um atendimento especializado, dentro do treinamento 
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funcional e não precisam de toda a estrutura que uma academia tradicional oferece. 

São pessoas que geralmente fariam atividade física com um personal trainer, mas 

buscam preços mais acessíveis. 

 Além disso, foi feita uma análise do setor em cidades vanguardistas, como 

São Paulo, Nova York e Londres. Nesses centros urbanos este modelo de negócio 

já está fortemente estabelecido e vem mostrando grande crescimento e aumento da 

demanda. 

 

 2.8 Vantagem Competitiva 

 Ainda não existe nenhuma empresa do gênero estabelecida em Curitiba e ser 

pioneiro no setor traz grande vantagem competitiva. Além disso, estar dentro de uma 

das maiores academias na cidade traz não só visibilidade como credibilidade. 

 

 2.9 Análise SWOT 

 A análise SWOT constitui um instrumento relevante para a organização, pois 

possibilita ter uma visão geral dos dois ambientes, conseguindo se antecipar para 

algumas decisões e previr outros fatos e acontecimentos para uma melhor definição 

de sua estratégia de mercado. (LOBATO, et al.., 2006)  

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Ótima estrutura com equipamentos de 

ponta. 

Permite atendimento de poucas pessoas. 

Localizado dentro de uma das melhores 

academias de Curitiba. 

Preço elevado. 

Professores com experiência e 

certificação na área de treinamento 

funcional. 

 



17 

 

 

 

Sala moderna e agradável para oferecer 

a melhor experiência ao cliente. 

 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Pessoas avessas às academias 

tradicionais. 

Crise econômica no país. 

Treinamento funcional está entre as 

maiores tendências do Fitness para 

2016. 

Nicho muito específico. 

Pouca concorrência. Facilidade de entrada de mercado. 

Existe uma forte demanda nesse setor.  

Aumento da longevidade da população.  
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3. Análise de Mercado  

 3.1 Visão geral do mercado de academias no Brasil 

 Segundo a Associação Brasileira de Academias (Acad Brasil), o mercado 

brasileiro de fitness passou de 15 mil academias em 2010 para mais de 30 mil em 

2014. Hoje, o setor atende 7,6 milhões de pessoas, movimentando economicamente 

US$ 2,5 bilhões. O mercado brasileiro já é considerado o segundo maior do mundo 

em número de estabelecimentos, atrás apenas dos Estados Unidos. 

 Apenas 4% da população brasileira está dentro das academias, portanto este 

é um mercado que possui grande poder de crescimento. A questão é entender 

porque estas pessoas ainda não praticam atividade física em academias e oferecer 

a elas o que estão buscando. Por isso é tão importante existir a diversidade. As 

academia atualmente possuem praticamente o mesmo formato de negócio: ampla 

sala de musculação, salas de ginástica, alongamento e setor cardiovascular. Mas 

existe uma forte tendência no Brasil e no mundo de nichos de mercado, como é o 

caso dos estúdios de luta, somente com aulas de spinning e os de treinamento 

funcional. 

 Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a tendência na área de academias é de 

focar no atendimento de públicos específicos. Como a população brasileira está 

envelhecendo e caminha para ser maioria, serviços voltados para essa faixa etária 

têm bom potencial de expansão.  

 

 3.2 Estudo de estúdios de treinamento funcional para idosos no Brasil 

 Segundo o SEBRAE, os estúdios estão em alta. Oferecem, geralmente, 60 

minutos de exercício em uma sala que só entram, no máximo, três a quatro alunos, 

com exercícios e técnicas que trabalham a consciência corporal e a postura. Pelos 

serviços, essas unidades cobram valores mais altos do que a mensalidade de uma 

academia tradicional e, mesmo assim, ainda ficam menores se comparados aos 

grandes espaços que oferecem os serviços de treinador pessoal (personal trainer) 

em seus ambientes. 
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 A B-Active, especializada em acompanhamento de idosos, não enfrenta 

alguns dos problemas do setor, como baixa taxa de fidelização e sazonalidade, 

justamente por atender um nicho específico. A promessa da empresa é “oferecer 

longevidade com qualidade de vida e indepedência”. A empresa atua somente em 

São Paulo. 

 A Vincere é um estúdio de musculação e fisioterapia para pessoas com mais 

de 40 anos. Está localizado no bairro de Moema, em São Paulo. Sua proposta é 

fugir do convencional e entregar um trabalho com alto nível de personalização. Seu 

público vai desde as pessoas que gostam de treinar forte, mas são avessas à 

academia convencional, e também aqueles com diversos graus de debilidades. 

 

 3.3 Oportunidades e ameaças do mercado de estúdios de funcional  

 A grande oportunidade deste mercado é conseguir captar as pessoas que são 

avessas às academias tradicionais mas que procuram praticar atividade física. As 

academias já representam grande parte do setor e já possuem muita concorrência 

entre si. Além disso, as pessoas com mais de 40 anos geralmente procuram um 

espaço mais calmo e reservado. Já os idosos precisam de atendimento diferenciado, 

prestando atenção aos detalhes para evitar que se lesionem.  

 Outro ponto importante é que o treinamento funcional está entre as maiores 

tendências do fitness para 2016. Já existem no mercado inúmeros estúdios de 

funcional, isso já não é mais um diferencial. Mas um espaço como este, voltado para 

pessoas acima de 40 anos é pioneiro em Curitiba. O mercado fitness já enxerga o 

nicho de idosos como uma forte tendência com possíveis ganhos para o setor. 

 Outra oportunidade apresentada é que, segundo a OMS, 50% da população é 

sedentária e, com isso, corre risco de vida. Portanto, após os 40 anos de idade, 

praticar atividade física deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade. O 

exercício de força pode estacionar o avanço da osteoporose, grave doença que 

acomete muitas pessoas nesta faixa etária. 
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 As ameaças desse setor são que, por se tratar de um serviço com preço 

elevado, cerca de R$390 por mês, muitas pessoas não estarão dispostas a fazer 

este investimento. Especialmente em um ano de dificuldades políticas e econômicas 

no Brasil, onde há muitas incertezas quanto ao futuro. Outra barreira é a alta do 

dólar, uma vez que grande parte dos materiais e equipamentos são importados, 

aumentando muito o investimento no negócio. 

 Outra ameaça é a atividade de personal trainer, que é um grande concorrente 

e dificulta a contratação de bons profissionais.  Como a hora/aula do personal trainer 

é mais alta, então os educadores físicas priorizam esta atividade. 

 

 3.5 Mercado-Alvo  

 Um número cada vez maior de pessoas acima dos 40 anos buscam bem-estar 

e saúde por meio da prática de exercícios físicos. Segundo pesquisa realizada pela 

ACAD  Brasil, este grupo representa 30% dos clientes das academias em todo o 

país.  

 Em Curitiba, o universo de pessoas acima de 40 anos de idade representa 

cerca de 39% da população, um total de 646.989 pessoas, entre homens e 

mulheres, segundo IBGE. 

 

 3.6 Participação de mercado 

 Objetivo de ser o maior estúdio de treinamento funcional para pessoas acima 

de 40 anos em Curitiba, contando com três unidades inauguradas até dezembro de 

2017, com faturamento bruto anual de R$720.000,000. 

 

 3.7 Concorrentes Diretos 

 Considerando concorrentes diretos, as empresas que apresentam um mesmo 

produto ou substituto dentro do mesmo público-alvo, conclui-se que  existem três 

concorrentes diretos na cidade de Curitiba. 
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 3.7.1 Vivere Bene 

 A Vivere Bene é um centro de atividades para idosos localizada no bairro Ahú. 

No mercado de Curitiba desde 2007, seu foco é levar saúde e oferecer uma vida 

mais ativa para pessoas com mais de 60 anos. Além de atividades intelectuais, a 

empresa oferece atividades físicas como a orientação de aulas de ginástica nos 

parques, ginástica funcional, pilates, dança e funcional fit. 

 As aulas de funcional fit são o mais próximo do formato que o Studio A 

trabalha. São aulas mais intensas, em formato de circuito e com intervalos 

pequenos, com uma combinação de exercícios aeróbios, de equilíbrio, de 

fortalecimento e alongamento muscular, de forma intensa e dinâmica com grupos 

entre 3 e 6 pessoas. 

 A Vivere Bene possui alguns diferenciais muito interessantes, como serviço de 

leva e traz para os clientes, diversidade de atividades e eventos de lazer, que 

contribuem para a convivência. 

  

 3.8 Concorrentes Indiretos 

 Como concorrentes indiretos podemos considerar os clubes, onde são 

oferecidos esportes em geral como tênis, golf, natação e academia de ginástica. 

Além das academias convencionais e dos estúdios de treinamento funcional. 

 3.8.1 Studio Viver Bem 

 Estúdio de pilates e treinamento funcional com quatro unidades em Curitiba, 

nos bairros Mercês, Juvevê, Cabral e Jardim Social.  Seu diferencial é o pilates para 

a terceira idade. O ambiente é moderno, agradável e bem equipado. Além disso, 

oferecem ainda massoterapia para os clientes. 

 3.8.2 Clube Curitibano 

 Um dos principais clubes de Curitiba, localizado no bairro Água Verde. Conta 

com 44 modalidades esportivas, academia de ginástica, além de conveniências 

como SPA, salão de beleza, bares e restaurantes. 



22 

 

 

 

 3.8.3 Graciosa Country Clube 

 Outro importante clube em Curitiba, localizado no bairro Cabral. Oferece 

diversas modalidades de esportes, academia de ginástica, além de sauna, spa, 

salão de beleza e outros serviços. 
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4. Plano Operacional 

 A estrutura organizacional do Studio A é enxuta, simples e funcional. Os 

processos são desenvolvidos sob uma estrutura organizacional que envolve duas 

diretorias: administrativo/financeiro e operacional. Cada uma dessas diretorias é 

responsabilidade de um sócio, sendo a administrativa responsabilidade de Ivana 

Cornelsen e operacional responsabilidade de Ana Paula Azevedo. 

 Além disso, a empresa conta com o corpo de professores que envolve oito 

pessoas. O plano de carreira e remuneração dos funcionários estão diretamente 

relacionados com suas capacitações técnicas e horas trabalhadas. 

  

 4.1 Operacional 

 Os processos operacionais do negócio envolvem: 

• Aplicar uma anamnese no cliente assim que ele faz uma aula 

experimental ou se matricula no estúdio. Essa é uma avaliação 

detalhada para saber suas necessidades, objetivos, limitações e 

detalhes sobre a sua saúde. 

• Após ser analisado, o cliente será direcionado para algum grupo de 

treinamento específico para ele, como, por exemplo, para obesos, 

diabéticos, etc. 

• O treinamento deste cliente ou do grupo ao qual ele foi direcionado é 

desenvolvido pelo profissional que possui maior domínio do 

determinado assunto no estúdio. 

• O cliente recebe um acompanhamento deste professor e mensalmente 

será avaliado para ver sua melhora no condicionamento físico e saúde. 

Com base nessas informações serão feitos ajustes nos seus treinos. 

  

 4.2 Recursos Humanos 
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 Todos os profissionais dentro do estúdio recebem um treinamento focado em 

exercícios funcionais. Além disso, sempre são ministradas aulas e palestras com 

profissionais da área da saúde sobre determinadas enfermidades ou possíveis 

lesões. Assim o corpo de professores estará apto a aplicar exercícios em todos os 

tipos de clientes.  

 Apesar dos profissionais estarem aptos a trabalhar com todos os grupos 

especiais dentro do estúdio, cada professor tem sua especialização em determinado 

grupo com o objetivo que este possa se aprofundar em determinado assunto. Assim, 

todos os clientes que se encaixem neste grupo serão encaminhados para este 

profissional. 

 A política de salários e bonificações será feita de acordo com o nível técnico 

do professor e da quantidade de aulas dadas durante o mês, conforme a tabela a 

seguir: 

Tabela 3 – Hora/aula professores 

PROFESSORES 
                      

hora/aula 
(R$) 

Bônus 
101 a 150 

aulas 

Bônus mais 
151 aulas 

NÍVEL 4 (especialização e Mestrado)  40,00   44,00   46,00  
NÍVEL 3 (2 ou mais Especializações)  30,00   33,00   34,50  
NÍVEL 2 (1 Especialização)  25,00   27,50   28,75  
NÍVEL 1 (iniciante)  20,00   22,00   23,00  

 A equipe inicialmente conta com oito professores, sendo um de nível 4, dois 

de nível 3, dois de nível 2 e três de nível 1. 

  

 4.3 Administrativo e financeiro 

 A parte administrativa do estúdio é desenvolvida fora, em um escritório 

próprio. Os processos administrativos envolvem: 

• Controles Financeiros: faturamento, contas a pagar, recebimentos e 

cobrança; 

• Recursos Humanos: contratação, demissão e pagamento de colaboradores; 
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• Vendas: Controle de clientes, negociação com parceiros e divulgação. 

• Acompanhamento de contador terceirizado. 
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5. Plano de Marketing 

 O Marketing deve ser compreendido não só no antigo sentido de vender, mas 

também de satisfazer as necessidades dos clientes (KOTLER, 1999) . Dessa forma, 

o Marketing tem importância para as organizações, pois esta área da administração 

avalia a real necessidade dos consumidores, auxiliando na criação de novos 

produtos e serviços, sempre buscando atrair, conquistar e satisfazer as 

necessidades dos clientes. 

 Inicialmente, como o Studio A não tem condição de atender uma grande 

demanda, devido a limitações de espaço e equipe, a divulgação será direcionada 

para o nosso público-alvo. Serão entregues folders dentro da própria academia 

Swimex, oferecidas aulas experimentais gratuitas para que as pessoas entendam o 

trabalho feito no estúdio e divulguem para outros interessados. Além disso, será feito 

um trabalho de parceria com clínicas de fisioterapia e médicos, para que estes 

direcionem seus pacientes para o estúdio. 

 5.1 Produto 

 Treinamento funcional personalizado para pessoas acima de 40 anos que 

buscam saúde e qualidade de vida através da atividade física. O atendimento será 

de no máximo quatro pessoas para preservar a qualidade.  

 O treinamento funcional se baseia nos movimentos naturais do ser humano 

como pular, correr, puxar, agachar, girar e empurrar. O praticante ganha força, 

equilíbrio, flexibilidade, condicionamento, resistência e agilidade. Ele tira a pessoa 

dos movimentos mecânicos e eixos definidos ou isolados, como acontece na 

musculação. É um método que ajuda a prevenir lesões, gera melhorias 

cardiovasculares e diminuição da pressão arterial, por isso se mostra tão eficiente 

para pessoas com mais idade. Para trabalhar a musculatura profunda, são utilizados 

acessórios como elásticos, cordas, bolas, cones, discos e hastes.  
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 O ambiente é favorável para a pratica deste tipo de atividade, pois é 

climatizado, plano e de fácil acesso. Todos os equipamentos disponíveis no estúdio 

são de alta qualidade, além de ser o que existe de mais moderno no mercado. 

 A equipe é altamente capacitada e possui treinamento específico na área do 

treinamento funcional. 

 

 5.2 Preço 

 O pagamento pelos serviços do Studio A será feito em forma de 

mensalidades, dependendo da quantidade de aulas feitas na semana. A tabela a 

seguir detalha todos os preços trabalhados: 

Tabela 4 – Valores planos mensais 

VALORES PLANOS MENSAIS 

1X SEMANA – R$250,00 

2X SEMANA – R$420,00 

3X SEMANA – R$630,00 

4X SEMANA – R$840,00 

5X SEMANA – R$1050,00 

  

 

 5.3 Praça 

 A localização do espaço destinado a desenvolver as atividades é peça 

fundamental no desenvolvimento do negócio, uma vez que o cliente procura 

comodidade e conveniência. Por isso, a escolha do ponto dentro da academia 

Swimex foi estratégica. A estrutura já conta com estacionamento privativo com 

manobrista, vestiário com piso aquecido, café com ampla variedade de alimentos, 

salão de beleza, além de toda a estrutura oferecida para a utilização da academia 

Swimex. 
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 Além disso, a Swimex está localizada no bairro Mercês, que possui moradores 

com alto poder aquisitivo, próximo ao parque Barigui, aos shopping Parkshopping 

Barigui e próximo a grandes supermercados. 

 

 5.4 Promoção 

 A principal forma de divulgação, inicialmente, será por meio de parcerias com 

médicos renomados e clínicas de fisioterapia, para que estes encaminhem seus 

pacientes para o Studio A. Além disso será feito um trabalho de conscientização da 

necessidade da atividade física e divulgação do estúdio nas redes sociais. Os 

materiais utilizados na divulgação serão folder e cartão de visita. Os clientes da 

academia Swimex também terão um preço especial. 

  

 5.5 Branding 

 Uma marca deve se diferenciar dos seus concorrentes tanto pela logomarca, 

qualidade do serviço, qualificação técnica dos profissionais e acima de tudo, pela 

construção e consolidação de sua identidade (KOTLER, 1999).  Com base nesses 

conceitos, o nome do estúdio foi definido como “Stúdio A – Functional for life”. 

 A letra “A” remete ao pioneirismo, excelência e inovação, Além disso, é o 

nome de uma das sócias, Ana Paula, uma profissional reconhecida e renomada na 

área. 

 As cores e tipografia passam credibilidade, confiança, seriedade e também 

elegância e refinamento. 
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Figura 1 – Logomarca STUDIO A 
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6. Plano Financeiro 

 6.1 Equilíbrio financeiro 

 Para a implementação do projeto, foram investidos R$134.800,00 com 

recursos próprios dos sócio-investidores. Não houve necessidade de financiamentos 

neste momento inicial. 

 

 6.2 Investimentos  

Tabela 5 – Investimentos 

Investimento no Studio       
      maio-16 
Resumo de investimento     Total (R$) 
Equipamentos      104.608,34  

Móveis/Informática/suportes      10.130,50  

Reformas/instalações      2.000,00  

Documentação      2.950,00  

Equipe / Divulgação      15.100,00  
        
Total      134.788,84  
        
Investimentos - Categorias       
        
Equipe - Divulgação Quantidade Valor (R$) Total (R$) 
Contratação/Preparação de Equipe 1  2.500,00   2.500,00  
Uniformes 20  130,00   2.600,00  
outros (divulgação) 1  10.000,00   10.000,00  

Total Equipe Vendas      15.100,00  
        

Equipamentos Quantidade Valor (R$) Total (R$) 

Aparador Luva Pretorian (par) 1  212,42   212,42  

Banco Ajustável  1  1.785,00   1.785,00  

Banda elástica (vermelha) * 1  185,72   185,72  

Bicicleta Vertical 2  6.600,00   13.200,00  

Bola Bosu com carga * 1  440,00   440,00  
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Bola de Reação * 1  38,72   38,72  

Bola Medicine 10 Lb 1  249,00   249,00  

Bola Medicine 12 Lb 1  369,00   369,00  

Bola Medicine 8 Lb 1  299,00   299,00  

Bola PB extreme converta-ball * 1  397,32   397,32  

Bola peso morto 14 Lb * 1  432,20   432,20  

Bola soft medicine 2,2 Lb 1  60,32   60,32  

Bola Suíça (65cm) 3  118,00   354,00  

Bola Suíça (55 cm) 1  97,00   97,00  

Bosu* 2  648,40   1.296,80  

Cabo gray - cook cable bar * 1  561,92   561,92  

Cama elástica 2  360,00   720,00  

Círculo coordenação (kit) * 1  129,52   129,52  

Colchonetes 10  90,00   900,00  

Cone coordenação (kit) * 1  86,28   86,28  
Conjunto Pliometria de madeira (4 
unid) 1  1.503,55   1.503,55  

Corda 12 Kg * 1  518,68   518,68  

Corda "Speed ropes" * 2  56,00   112,00  

Coss 180 2  748,00   1.496,00  
Disco de Borracha grande (vermelho 
antigo) 1  1,00   1,00  

Disco de Borracha* 3  86,28   258,84  

Elástico com manópla Extra light* 1  51,68   51,68  

Elástico com manópla light* 1  56,00   56,00  

Elástico com manópla Médio* 1  60,32   60,32  

Escada coordenação * 1  345,72   345,72  

Espaldar 1  1.650,00   1.650,00  

Gliding Disc 10  64,64   646,40  

ISO Aerex (rola AB) 0    -    

Kettlebell PVC 3 2  82,00   164,00  

Kettlebell PVC 5 2  103,00   206,00  

Kettlebell ferro 8 0  123,19   -    

Kettlebell ferro 10 0  153,99   -    

Kettlebell ferro 12 0  184,79   -    
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Kettlebell ferro 14 0  215,59   -    

Kettlebell ferro 16 0  246,38   -    

Kettlebell ferro 18 0  277,18   -    

Kettlebell ferro 20 0  307,98   -    

Kit Caneleira ZIVA (1 - 10KG)  1  1.580,00   1.580,00  
Kit peso halteres RAE (1 - 10 Kg) _ 
com Suporte 1  2.888,81   2.888,81  

Kit Prancha de instabilidade * 1  1.340,24   1.340,24  

Luva Everlast 1  139,96   139,96  

Maca Pequena 1  600,00   600,00  
Máquina Keiser (Painel, Kit 
Funcional, compressor) 1  37.987,00   37.987,00  

Mini Trampolim 1  970,87   970,87  

New Strech 1  210,00   210,00  

Over ball 2  20,00   40,00  

Régua FMS * 1  778,12   778,12  

Remo Life 2  11.000,00   22.000,00  

Rip Trainer TRX * 1  864,60   864,60  

Roll 1" 1  47,36   47,36  

Slaid 9744P * 1  1.297,00   1.297,00  

ST mini band amarela 10  12,96   129,60  

ST mini band azul 10  15,12   151,20  

ST mini band verde 10  14,04   140,40  

Stick grande * 1  185,72   185,72  

Stick pequeno * 1  129,52   129,52  

Suporte de Medicine Ball (10 bolas) 1  586,87   586,87  

Tapete AIREX Quadrado Azul* 1  259,24   259,24  

Tapete AIREX Quadrado Cinza* 1  315,00   315,00  

TRX* 2  369,00   738,00  

Versa - O - preto 2  51,88   103,76  

Versa - O - Vermelho 2  43,24   86,48  

Vibraroll 2  302,48   604,96  

Viper 4 Kg 1  748,00   748,00  

Viper 6 Kg 1  801,22   801,22  

Total Equipamentos      104.608,34  
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* Equipamento importado com cotação em dólar na época da compra (convertido 
para reais na taxa de 1x4) 
        
Móveis Quantidade Valor (R$) Total (R$) 
Aparelho Celular 1  600,00   600,00  
Aparelho de Som 1  1.000,00   1.000,00  
Armário Vazado (nichos) 1  632,00   632,00  
Cabideiro 1  120,00   120,00  
Cadeira (ou banco) 2  250,00   500,00  
Computador (notebook) 1  1.500,00   1.500,00  
Estante de material + Estante 
Caneleira 1  1.618,00   1.618,00  

Frigobar (ou bebedouro) 1  1.200,00   1.200,00  
Impressora 1  800,00   800,00  
Mesa Pequena (ou balcão) 1  800,00   800,00  
Outros 1  800,00   800,00  
Suporte Bola 4  59,00   236,00  
Suporte Corda Naval 1  64,90   64,90  
Suporte Kettlebell 0  800,00   -    
Suportes para TRX 4  64,90   259,60  
Total Moveis      10.130,50  
        
Reformas Quantidade Valor (R$) Total (R$) 
Estimado - pequenas 
adequações/instalações 1  2.000,00   2.000,00  

Total Reformas      2.000,00  
        
Documentação Quantidade Valor (R$) Total (R$) 

Alvará e Inscrição - Taxa Prefeitura 1  1.500,00   1.500,00  

Autenticações 1  250,00   250,00  

Contador 1  1.200,00   1.200,00  

Total Documentação      2.950,00  
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6.3 Custos e despesas  

 Os custos fixos da empresa atingirão R$6.219,00, conforme a tabela abaixo. 

Tabela 6 – Custo fixo 

Custos Fixos       
        
Studio   R$   
Aluguel  (primeiros 12 meses)  -      
Aluguel (a partir do 13 mês)  4.500,00    
Total    4.500,00    
        
Telecom e Informática  R$    
água, café e outros mimos  300,00    
Material Escritório    100,00    
Telefonia  Móvel  120,00    
Hardware, Software e Internet  49,00    
Total    569,00    
        
        
Outros    R$    
Campanhas/Promoções  250,00    
Treinamento / Capacitação  350,00  (1.500 a cada 4 meses) 
Contador    550,00    
Outras despesas    -      
Total    1.150,00    
        
Total Custos Fixos    6.219,00    
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6.4 Premissas 

 Para o desenvolvimento do plano financeiro, foram levadas em consideração 

as seguintes premissas. 

Tabela 7 - Premissas 
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6.5 Fluxo de caixa e Demonstrativo de resultado 

Tabela 8 – DRE e fluxo de caixa (parte 1) 

 

 

Tabela 9 – DRE e fluxo de caixa (parte 2) 
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Tabela 10 – DRE e fluxo de caixa (parte 3) 

 

 

 6.6 Rentabilidade do projeto 

 O investimento inicial do negócio foi de R$134.800. O fluxo de caixa 

acumulado em 26 meses será de R$376.465,98. O VPL do projeto está resultado 

em R$189.153,07. A TIR mensal ficou estimada em 7,66%. O projeto será 

totalmente pago em 11 meses. 

 
Tabela 11 – TIR, VPL e Payback 
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7. Conclusão 

 Para o desenvolvimento deste plano de negócios, foram analisados diversos 

aspectos do mercado de fitness no Brasil e no mundo. Com isso, conclui-se que é 

viável e financeiramente atrativo a implantação do Studio A em Curitiba. 

 Primeiramente verificou-se os aspectos mercadológicos, por meio de 

pesquisas e estudos feitos em diversos estúdios de treinamento funcional, além de 

recentes publicações da área, o que possibilitou um melhor entendimento do 

mercado. Concluiu-se que o treinamento funcional é uma das grandes apostas do 

mercado para o ano de 2016. Além disso, o mercado de academias tem um grande 

potencial de crescimento no Brasil, especialmente as focadas em atendimento 

personalizado para grupos específicos, principalmente pessoas em uma faixa etária 

elevada. Outro ponto relevante que foi observado foi a escassez de concorrentes 

diretos, isso torna o negócio ainda mais atrativo. 

 Definiu-se que o mercado-alvo da empresa são pessoas acima de 40 anos 

que são avessas às academias convencionais e buscam melhorar a sua qualidade 

de vida por meio da atividade física. Foi identificada a necessidade de atender um 

nicho específico de pessoas pois a longevidade da população está cada vez maior. 

Hoje a maioria da população possui mais de 40 anos de idade e essas pessoas 

precisam envelhecer com saúde – caso contrário não terão qualidade de vida 

durante a velhice.  

 O Bairro Mercês, onde será inaugurada a primeira filial, se mostrou uma ótima 

escolha, primeiramente pelo estúdio já estar dentro da academia Swimex, uma 

referencia na cidade, e também por estar em uma região de alto poder aquisitivo, 

próximo a muitos bairros residenciais com grande densidade demográfica. 

 As aulas serão para grupos de no máximo quatro pessoas para garantir a 

excelência no atendimento. Cada grupo contará com um professor treinado e 

especializado em treinamento funcional. Além disso, o estúdio será montado com os 

melhores equipamentos do mercado. 
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 Com relação aos preços, foi feita uma pesquisa nos concorrentes diretos e 

indiretos e concluiu-se que o valor será próximo ao já trabalhado nas academias 

focadas em públicos com alto poder aquisitivo. Assim a empresa conseguirá 

oferecer um atendimento personalizado e de qualidade sem se distanciar dos preços 

já praticados no mercado. 

 No planejamento financeiro foram calculados os índices: taxa interna de 

retorno, valor presente liquido, payback e custos fixos. Isso possibilitou chegar a 

conclusão que o negócio é viável e apresenta projeções de lucros futuros para os 

sócios. 
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9. Anexos 

Anexo 1: Ficha de anamnese 

 

ANAMINESE 
 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Idade: _______ Data de nascimento: ___/____/_____      Sexo: (  ) M   (   ) F      Peso: _____Kg 

Altura: _____m Circ. Abdominal: ______cm                      Data da avaliação: ____/____/______ 

Objetivo Principal: __________________________________________________________________ 

 

1. Apresenta check-up recente?  (    ) SIM        (     ) NÃO 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Apresenta algum problema cardiológico?  (    ) SIM        (     ) NÃO 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Apresenta algum problema pulmonar? (    ) SIM        (     ) NÃO 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Apresenta algum problema digestivo? (    ) SIM        (     ) NÃO 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Diabetes?  (    ) SIM        (     ) NÃO 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Apresenta Algum Problema Ósseo-articular?   (    ) SIM        (     ) NÃO 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Possui fraturas ou traumatismos?   (    ) SIM        (     ) NÃO 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. Alguma cirurgia recente? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9. Toma algum medicamento de uso contínuo ou faz algum tratamento pontual? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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