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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a viabilidade da criação de uma empresa startup 

para a fabricação de um colete-air bag para motociclistas. 

A definição do produto utilizou o conceito do MVP, Mínimo Produto Viável, afim de 

obter o menor custo do produto e viabilizá-lo para o maior nicho dentro do mercado dos 

motociclistas no Brasil que são motociclistas de baixa renda ou para aqueles que 

gostariam de ter uma maior segurança, mas que não estão dispostos a pagar o preço que 

o mercado está oferecendo com os produtos atuais. 

 

Palavras chave: moto, motociclistas, motoqueiro, segurança, air bag, colete air bag. 
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a viabilidade de uma startup para fabricação do 

produto colete-air bag para motociclistas a baixo custo que visa reduzir o impacto do 

motociclista principalmente na região da coluna cervical em caso de acidente e dar a 

opção para o usuário do colete ser feito por encomenda conforme seu tamanho. 

O mercado é de 20 milhões de motos aproximadamente, sendo que cerca de 1,5 milhões 

de motos novas são vendidas anualmente no Brasil nos últimos 10 anos. 

Os produtos similares oferecidos no mercado com essa função variam de 500 reais a 

2800 reais em média.  

A proposta é usar o conceito de design thinking buscando construir um novo conceito 

para este tipo de produto, voltado principalmente com a função de reduzir o impacto em 

caso de queda e ter um custo atrativo para o público de motociclistas de baixa renda que 

é a maior parte deste mercado. 

Pensando na ampliação da empresa numa segunda etapa, com um estudo mais 

aprofundado para mapear o tipo de fraturas que ocorre mais frequentemente nos 

acidentes de moto e como a fratura ocorre (mecanicamente), poderemos ampliar o leque 

de produtos com a mesma tecnologia e equipamentos. Ou mesmo desenvolver outros 

tipos de tecnologia como simples protetores de plástico resistente (ou compósitos) para 

outras partes do corpo afim de reduzir os danos ao motociclista no caso de acidente.  

O autor deste plano de negócios possui 21 anos de experiência em industrias como 

engenheiro de processos em diversos tipos de tecnologias de fabricação, na implantação 

novos processos, na melhoria de produtividade e qualidade utilizando os conceitos de 

Lean Manufacturing e Seis Sigma em processos de vários tipos de produtos obedecendo 

as normas internas e externas das empresas em que trabalhou. 

Trabalha atualmente na Nissan, e passou pelas empresas: Case New Holland, Becton 

Dickinson, Tenneco, Denso, Tecumseh, Equipamentos Villares, Takiplas e, 

Tecnorevest. 

Possui formação em Engenharia de Materiais, Laboratório Industrial, Mecatrônica, 

Desenvolvimento Gerencial, Lean Manufacturing, Black Belt - Seis Sigma e MBA em 

Gestão Estratégica de Empresas (concluindo o curso com este trabalho de conclusão de 

curso).  
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Dentro da própria família (filhos, pais, irmãos) do autor deste trabalho há possibilidade 

de contar com a consultoria de diversos profissionais como Engenheiro Elétrico, 

Técnico em Eletrônica, Advogada, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnica em 

Petróleo e Gás, Tecnólogos em Informática (MRP, ERP, Testes, Manutenção), 

Costureira, Gerente Financeiro. Esse capital intelectual humano dentro da própria 

família ajudará no caso da abertura desta Startup. 

 

2 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO 

2.1Forma Jurídica 

Micro-empresa como sociedade do tipo Limitada 

 

Razão Social: Safoki acessórios para Motociclistas Ltda. 

 

Nome de Fantasia: SAFOKI  

 

2.2 Missão da empresa 

“Oferecer maior conforto e segurança para motociclistas”. 

 
 
2.3 Visão da empresa  
 

2.3.1 - Popularizar o uso do produto através da sua confiabilidade e baixo custo, 

tornando-se líder em Market Share do produto Air Bag para Motociclistas. 

 

2.3.2 - Desenvolver novos produtos conforme a missão da empresa. 

 

2.4 Objetivos 

Analisar a viabilidade econômica de se construir uma startup fabricante de Air 

Bag para Motociclistas.  Para isso levantou-se os custos de investimentos para a parte 

industrial para fabricação inicial do produto para um baixo volume de 3 mil unidades 

por ano.  
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3 Análise de Mercado 

A quantidade de motos circulantes no Brasil em 2015 foi de aproximadamente 

24 milhões e a venda de mais de 1,2 milhões de motocicletas. Isto com o país numa 

economia em recessão. Para comparar esses dados em 2011 a venda foi de 1,94 milhões 

de motocicletas. (Fonte: DENATRAN). 

Todos os motociclistas se preocupam com a probabilidade de sofrer um acidente 

e muitos deixam de andar de moto devido a alta taxa de acidentes e mortes neste tipo de 

condução. 

Os produtos similares não se popularizaram no mercado brasileiro. 

Com um preço mais acessível e um bom plano de marketing para levar o 

conhecimento deste produto aos motociclistas entendemos que o colete-air bag para 

motociclistas pode ter uma grande procura. 

 Para sustentar a proposta da startup, com 3 mil unidades de produção ao ano, 

necessitamos de uma demanda de 0,013% das motos circulantes ou menos de 1% dos 

motociclistas que estão comprando uma moto nova no ano. 

3.1 Análise de acidentes de motos. 

Dados de 2002 para 2013: O número de feridos em acidentes com moto 

quadruplicou de 21.692 para 88.682. Fonte: Uol - SUS. 
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Tab. 1 – Índice de Mortes em Acidentes por Veículo 
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Tabela 2 – Feridos em acidentes por tipo de veículo 

Tabelas retirados do Uol.- SUS 

 

3.2 Análise pelo Modelo de PORTER 

 

3.2.1 Clientes e Fornecedores 

     Os Clientes serão do perfil que possuem medo de ficar paraplégicos ao sofrer um 

acidente de moto e que estão dispostos a pagar 200 reais por um produto que reduz 

drasticamente a chance deste tipo de sequela. E que não aceitavam pagar o valor de 500 

a 2800 reais por esse tipo de produto. 

    Os fornecedores inicialmente serão distribuidores das matérias primas dos insumos 

que a empresa e o produto necessita, pois a empresa não possui a demanda para 
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negociar com os fabricantes. Pela baixa demanda, não há perigo de falta de 

desabastecimento de nenhuma matéria prima. 

 

3.2.2 Concorrentes 

     Os concorrentes possuem produtos com qualidade superior no quesito de 

aparência e servem como jaqueta também. 

     Porém o preço no mercado livre é de 400 dólares em média e existe apenas um 

produto nacional no valor de 500 reais. 

 O produto da Startup se diferencia pelo seu baixo custo de fabricação e por ter a 

opção de ser feito por encomenda conforme o tamanho do usuário. 

 

3.2.2 Análise SWOT 

Oportunidades Ameaças 

• Não há produto similar a um 

preço de 200 reais. 

• Não Aceitação do produto pela 

classe dos Motociclistas. 

• Produto não ser aceito pela 

aparência. 

• Risco do Custo de Registro e 

Homologação. 

• Dificuldades no Desenvolvimento 

do Produto. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• Baixo custo de implementação 

do projeto, preço competitivo. 

• Capacidade Técnica do Autor 

em desenvolver o Produto e 

seu processo de Fabricação. 

• Produto pode ser feito sob 

encomenda. 

• O maior ponto fraco deste plano de 

negócio é de não ter levantado o 

custo de Registro do Produto e se 

há necessidade de homologação. 

• Incerteza da aceitação do produto 

no mercado. 

Figura 1 – Análise SWOT 
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4 Plano de Marketing 

4.1 Estratégia de Preço 

 

O público alvo inicial são os motociclistas de baixa renda, que é a maior fatia 

dentro dos motociclistas do Brasil, aqueles que utilizam a moto devido ao seu baixo 

custo de consumo de combustível e manutenção. 

Assim analisamos o menor preço nacional na internet que é em torno de 500 

reais para um colete mais simples, podendo variar até 2500 reais aproximadamente para 

air bags com jaqueta e para um colete importado com uma média de 400 dólares para 

coletes simples. 

A proposta é de um preço a 250 reais para os tamanhos P, M, G e GG . 

O custo de envio do produto será via Correios, sendo pago pelo cliente. 

Com o preço com 50% do concorrente que possui menor preço, temos um preço 

que agradará o nicho de motoqueiros de baixa renda, principalmente se dermos a opção 

do pagamento a prazo em até 12 vezes via cartão de crédito. 

Tendo a estratégia de definir o produto conforme o Conceito de produto viável 

mínimo, como menor valor agregado, evitando custos na questão de estética e gastos 

somente com a função de proteção da coluna, conseguiu-se chegar a um custo de 

produto muito baixo. 

 

4.2 Estratégia de Marketing 

O plano deste negócio é desenvolver protótipos do air bag para motociclistas até 

chegar em um conceito funcional.  

Os protótipos passarão por testes de campo e ajustes serão feitos até chegar no 

conceito que os usuários achem a compra do produto viável.  

Neste desenvolvimento teremos mais dados para análise da viabilidade deste 

projeto e já servirá de marketing inicial do produto. 
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O custo de 100 produtos fabricados com 10 configurações diferentes sendo 

melhorados, com cerca de 5 motociclistas é o plano de desenvolvimento para se chegar 

na configuração final do produto para a sua primeira venda. 

Chegando a um primeiro conceito desenvolvido para a venda, o plano é investir 

no Marketing Digital conforme o item 4.3 abaixo. 

 

4. 3 Marketing Digital  

Na atualidade é importante o uso do Marketing Digital para alavancar e divulgar 

um produto novo no mercado. Este trabalho não visa detalhar o marketing a ser feito, 

mas alguns pontos são importantes de marketing para iniciar as vendas deste novo 

produto deve ser feito:      

4.2.1 - Busca de sites especializados em vendas de motos e seus acessórios e 

negociar um link para o site da empresa. 

4.2.2 – Investimento de um site próprio para divulgar o produto. 

4.2.3 – Colocar esquemas de desenhos e vídeos mostrando a viabilidade e 

segurança que o produto oferece. 

4.2.4 -  Criação de uma página no facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare e 

redes geolocalizadas, Youtube.  e manter atualizado com notícias sobre o produto. 

4.2.5 – Criar relação com os perfis de clubes de motoqueiros e correlatos. 

4.2.6 – Despesa com a google e outro site de busca para que se apareça o site da 

empresa na primeira página ou no máximo na segunda. 

4.2.7 – Demonstração no site de como se pega as medidas do interessado para a 

confecção do colete sob medida. 

4.2.8 – Colocação do produto nos sites de venda: OLX, Mercado Livre, shop 

Uol, Amazon, Submarino, etc. 

4.2.9 – Criação do Blog da empresa. 

4.2.10 – Espaço nas mídias criadas na internet para resposta a dúvidas dos 

clientes. 
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4.2.11 – Mostrar não somente os pontos fortes mas os pontos que o produto não 

dá segurança também, afim de criar um relacionamento leal com o cliente, conquistando 

a sua confiança e livrando a empresa de qualquer ação judicial.  

4.2.12 – Utilização de APPs como Peixe Urbano e Groupon para promoções de 

vendas atrelado ao feedback dos clientes usuários, afim de obter dados para a melhoria 

contínua do produto. 

4.2.13 -  Contratação de um Free-Lancer para o trabalho de divulgação acima. 

Automação  

 

 TABELA 3. RESUMO DO PLANO DE MARKETING 

  
Plano Inicial de 
Marketing Plano de lançamento do Produto 

Estratégia 
Desenvolvimento do 
Produto 

1 - Ofertar o Produto nos sites de venda (OLX, 
Mercado Livre etc) 
2 - Ofertar via sites especializados de produtos 
para motociclistas. 

Como 

Fabricação de 100 
Produtos em 
diferentes 
Configurações sendo 
testados por 5 
motociclistas 
voluntários. 

1 - Contratação de vendedor Free-Lancer a 
base de comissão para ofertar aos sites e lojas 
especializadas para itens para motociclistas. 
2 - Contratação de terceiro para desenvolver 
mídias na internet. 
3 - Negociação com sites, revistas para 
anunciar o produto. 
4 - Uma opção para este desenvolvimento é a 
contratação de estagiários da áreas de 
administração e de informática. 

Duração 3 meses 3 meses a 6 meses 

Custo Estimado (R$) 8000 20000 

 

Tabela 3 - Implementação do plano de marketing  

 

5 Plano Operacional 

 

     5.1 Infraestrutura e Localização 

 A área fabril necessária para a startup é de 80 m2 que atende a área para as 

máquinas e estoque de matéria prima e produto acabado. 

 Através de pesquisa nos sites de locação de imóveis os preços do aluguel variam 

de 1000 a 2000 reais por mês para este tipo de prédio na região metropolitana de 

Curitiba. 
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     5.2 Funcionários 

A proposta é que na primeira etapa de fabricação para venda, apenas o próprio 

proprietário fará a fabricação até a demanda chegar a 100 unidades mês que equivale a 

aproximadamente 5 unidades por dia e 3 horas por dia. Assim o restante do tempo o 

proprietário poderá fazer o trabalho de vendas e atendimento ao cliente. Esta etapa se 

dará após o desenvolvimento do produto ser realizado e concomitantemente com a etapa 

de lançamento do produto.   

A curva de contratação de funcionários se dará conforme o aumento da 

demanda, a projeção é dada na tabela abaixo. 

Tabela 4 - Plano de Funcionários nos primeiros 4 anos 

Ano 
1 

Trim. 1 Somente o Proprietário Desenvolvimento do Produto Funcional 

Trim. 2 Somente o Proprietário 

Testes de Campo  

Análise de Feedback dos Usuários-Teste 

Desenvolvimento do primeiro produto a ser 
vendido e processo de fabricação. 

Trim. 3 
Proprietário Fabricação e Vendas 

Estagiário ou Free Lancer Marketing Digital 

Trim. 4 

Somente o Proprietário Fabricação 

Marketing Digital Estagiário ou Free Lancer 

Vendedor Estagiário ou Free Lancer + o Proprietário 

Ano 2 
1 operador + o 
proprietário Produção de 100 a 600 unidades por mês 

Ano 3 
1 operador + o 
proprietário Produção de 100 a 600 unidades por mês 

Ano 4 
1 operador + o 
proprietário Produção de 100 a 600 unidades por mês 

 

 

 

     5.3  Organização do Processo Produtivo 

Através da experiência do autor, foi estimado o tempo de processo de processo 

de cada operação. 

Foi estimado o tempo em duas situações: 

 1 – Processo sem melhorias e trabalho de melhoria de produtividade. 

 2 – Após investimentos de 15 mil reais para deixar o processo produtivo 

mais eficiente através de conceitos de Lean Manufacturing. 
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O resultado dos tempos estimados se apresenta na tabela abaixo: 

Baseado na tabela de tempo de processo, levantou-se a capacidade produtiva 

na tabela abaixo. 

Tabela 5.  Tempo de Processo de Fabricação por Unidade. 

Processo de Fabricação Startup 
Processo Manual 

Processo Manual 
Otimizado com 

Lean 
Manucfacturing 

Tempo de Processo 
(min) 

Tempo Otimizado 
(min) 

Desenhar os Blanks 3 1 

Corte dos Blanks 3 1 

Soldagem da Válvula do Colete 0,5 0,25 

Soldagem Interna do Colete 3 1,5 

Soldagem Externa do Colete 3 1,5 

Costura/Montagem das Presilhas 3 2 

Costura conj. fita-fivela no Colete 1 0,5 

Colagem da Etiqueta 1 0,2 

Tempo Logística interna (perdas) 3 1,5 

Corte do blank do cilindro 0,5 0,25 

Corte da Tampa 0,4 0,2 

Usinagem da Tampa da garrafa 1,5 0,5 

Soldagem da Válvula da Garrafa 2 0,5 

Soldagem da Garrafa 4 2 

Setup Selagem Corte 1 0,2 

Corte Fita Velcro 0,5 0,2 

Costura Fita Velcro 0,5 0,2 

Teste de Estanqueidade - Colete 1 0,2 

Enchimento de CO2 na Garrafa 1 0,2 

Teste de Estanqueidade da Garrafa 1 0,2 

Montagem da Garrafa no Colete 0,5 0,2 

Embalar 0,5 0,2 

Tempo Total de Processo por 
unidade 

31,9 13,5 
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 Com o tempo de processo de fabricação, estimou-se a capacidade 

produtiva. 

  

TABELA 6 - CAPACIDADE 
PRODUTIVA 

  
Tempo de 

Processo (min) 
Tempo Otimizado 

(min) 

PARA 1 
OPERADOR 

Tempo Disponível Dia 360 480 

Capacidade Quantidade por dia 11,3 35,6 

Capacidade Quantidade por mês 
(100% de produtividade) 248 782 

Capacidade Produtiva por Mês a 
uma Produtividade Operacional 
de 80% (unidades) 

199 626 

PARA 4 
OPERADORES 

Capacidade Produtiva produção 
por mês (unidades) 

650 2000 

 

 

6 Plano Financeiro 

 

     6.1 Investimento. 

Estimou-se o valor dos equipamentos e ativos necessários para a fabricação 

do produto e o resultado é apresentado na tabela abaixo. Os valores se 

baseiam em pesquisa na internet, orçamentos via telefone e na experiência do 

autor. 

Tabela 7 - Investimento em Ativos 

Máquina de Solda e Corte de tecido 10000 

Máquina de Solda MIG 10000 

Máquina de Costura 2000 

Torno  12000 

Furadeira 500 

Serra 2000 

Cilindros de Gases 5000 

Solda Oxiacetilena 3000 

Válvula para Envase de CO2 2000 

Tanque para Estanqueidade 3000 

Estantes para Materia Prima e Produto 4500 

Bancadas - Cadeiras 5000 

Balança 1000 

Instalações de Infraestrutura 10000 

Total (R$) 70000 
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Antes de iniciar as atividades, estima-se um investimento em pesquisa e 

desenvolvimento do produto em R$ 30.000,00 e um capital de giro para a 

manutenção do estoque de R$ 20.000,00  que seria aproximadamente um 

estoque para 2 meses para o consumo no primeiro ano. A tabela abaixo 

resume o investimento inicial para a Startup. 

Tabela 8 - Investimento Inicial  
Investimento em Equipamentos/Ativos 70000 

Capital de Giro 20000 

Pesquisa e Desenvolvimento 30000 

Total (R$) 
  
120.000,00  

 

 

     6.2  Custo de compra de Materia Prima e Componentes 

Tabela 9- Custo de Materia Prima 

MP Tecido Air Bag - PA 66 15 

Presilhas-Fivela-engate rápido 5 

Fita-Corda 0,5 

Válvula do Colete 15 

Cabo de aço 5 
Pequeno Mosquetão 20 

Fio para Costura 0,5 

Fita Velcro 0,5 

Tubo de Alumínio 4,1 

Chapa de alumínio Base 1,2 

Chapa de alumínio Tampa 1,2 

Válvula Pino garrafa 25 

Arame de Solda 0,61 

Gás CO2 0,75 

Gás O2 0,2 

Gás Acetileno 0,18 

Etiqueta 2 

Manual de Instrução 2 

Embalagem 2 

TOTAL (R$) 100,74 
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     6.3  Despesas Anuais 

LEVANTAMENTO DE DESPESAS (R$) 

DESPESAS / ANO Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Salários e encargos 
operacional 26000 62000 62000 62000 

adm/vendas 26000 26000 26000 26000 

Aluguel 18000 18000 18000 18000 

Água e Luz 6000 8000 8000 8000 

Telefone e Internet 1200 1200 1200 1200 

Produtos para higiene e limpeza 600 800 800 800 

Recursos p/manutenções 
preventivas 1500 2000 2000 2000 

Propaganda e Publicidade da 
empresa 28000 10000 10000 10000 

Lean Manufacturing / Melhoria de 
Processos 3000 5000 5000 5000 

 TOTAL 
     

107.300,00  
      

133.000,00  
        

133.000,00  
        

133.000,00  

Tabela 10 – Despesas anuais 

 

6.4 Fluxo de Caixa 

Baseando-se na estimativa das despesas anuais estimou-se o fluxo de caixa 

abaixo: 

FLUXO DE CAIXA 

 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 

RECEITA DE VENDAS 300.000 450.000 625.000 750.000 

CUSTOS 
VARIÁVEIS 

Materia 
Prima 

66.888 100.332 139.350 167.220 

Perdas 6.689 10.033 13.935 16.722 

Total 73.577 110.365 153.285 183.942 

DESPESAS VARIÁVEIS 66.300 89.000 89.000 89.000 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 160.123 250.635 382.715 477.058 
DESPESAS OPERACIONAIS 107.300 133.000 133.000 133.000 

LUCRO OPERACIONAL 52.823 117.635 249.715 344.058 

IRPJ (15%) 7.923 17.645 37.457 51.609 

CSSL (9%) 4.754 10.587 22.474 30.965 

IPI (5%) 2.515 5.602 11.891 16.384 

PIS (1,65%) 872 1.941 4.120 5.677 

COFINS (7,6%) 4.015 8.940 18.978 26.148 

RESULTADO 32.744 72.920 154.794 213.275 

Tabela 11 – Fluxo de Caixa 
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     6.5 Análise do Investimento – VPL e TIR 

 

     O Valor Presente Líquido (VPL) é uma técnica de análise de orçamento de capital, 

mas  pode ser conceituado também como um método de análise de investimento cujo 

objtetivo é somar os termos do fluxo de caixa ao investimento inicial de cada alternativa 

de projeto, utilizando uma taxa mínima de atratividade (TMA) para descontá-los a um 

valor presente.  Quando o VPL é utilizado par tomar decisões do tipo “aceitar”ou 

“rejeitar” projetos, ou escolher a melhor alternativa, aceita-se os projetos com VPL > 0, 

pois a empresa obterá um retorno maior do que o custo de capital (atualmente em 14% 

segundo o mercado).  No Plano de negócios apresentado, o VPL é de R$69.314 para um 

fluxo de caixa de 3 anos, apresentando-se como um investimento atrativo. 

     É igualmente importante a análise da TIR (Taxa Interna de Retorno) para a tomada 

de decisão dos investidores neste Plano de Negócios.   A TIR é o lucro que se obtém ao 

investir em um projeto.  É um índice percentual, ou seja, a TIR apresentada pelo projeto 

é de 38,5% após 3 anos do projeto, significando que obteve 38,5% de lucro sobre o 

investimento realizado no projeto.  Visto que a TIR é maior que o custo de capital 

(TMA), o projeto é aceito e atrativo.  Esses valores demonstram que o projeto é viável 

economicamente.  

Taxa Mínima de Atratividade - TMA 14% 

Valor Presente Líquido - VPL (3 anos) R$ 69.314 

Taxa Interna de Retorno - TIR (3 anos) 38,5% 

 

Tabela 12 – VPL e TIR Fonte:  Cálculo do autor 
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 6.6 PayBack 

O Pay Back baseado nos dados da tabela abaixo é de 2,1 anos. 

Tabela para Cálculo de Pay Back 

Período Fluxo Caixa Saldo 

Ano 0 -120.000   

Ano 1 32.744 -87.256 

Ano 2 72.920 -14.336 

Ano 3 154.794 140.457 

Ano 4 213.275 353.732 

Tabela 13 – Pay Back. 

 

7 Conclusão 

Através dos estudos de mercado e dos concorrentes, avalia-se que, o empreendimento 

objeto do presente trabalho, com adequado planejamento estratégico, tem potencial para 

obter êxito como Startup, principalmente que para conseguir atingir a venda de sua 

capacidade produtiva total de 3 mil unidades por ano é necessário conquistar 0,013% da 

frota de motociclistas.  Os estudos financeiros com base nas projeções realizadas 

confirmam a viabilidade do negócio.  Considerando os riscos do investimento e a taxa 

mínima de atratividade, a Taxa Interna de Retorno supera tal expectativa, sendo igual a 

38% em 3 anos. 

Visualizo como promissor o investimento proposto, por ser um produto inovador com 

baixo preço o que possibilita a conquista do mercado (0,013%). 
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