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Resumo  

                    A cultura empreendedora no Brasil é carente, diferentemente dos outros países 

mais desenvolvidos. Embora a crise financeira mundial prejudique os empregos, é necessário a 

criação de novas empresas para a renovação empresarial no Brasil. Para a criação de um 

negócio é necessário o conhecimento do mercado específico e definir maneiras de fazer as 

coisas, o sucesso depende do quanto o negócio foi definido e do grau de satisfação das 

necessidades das pessoas, sendo necessário estudar a viabilidade do negócio, realizando o 

cálculo financeiro como o preço de venda, custos fixos e variáveis e investimento total. Este 

trabalho é um estudo de caráter qualitativo e quantitativo de uma clínica de fisioterapia, Pilates 

e acupuntura, localizada no bairro Capão Raso, na cidade de Curitiba, estado Paraná. O estudo 

demonstra a viabilidade econômica da empresa através da análise da capacidade máxima de 

atendimentos, descontos na prestação de serviços, preços de venda, custos de impostos, gastos 

fixos e variáveis, funcionários, fluxo de receitas, depreciações e lucros, plano de marketing, 

break even point e análise SWOT.  

  

  Palavras Chave: Viabilidade, negócio, gestão, gerenciamento.  

     

Abstract  

                    The entrepreneurial culture in Brazil is lacking, unlike the other more developed 

countries. Although the global financial crisis is detrimental to jobs, it is necessary to create 

new companies for business renewal in Brazil. In order to create a business, it is necessary to 

know the specific market and define ways to do things, success depends on how much the 

business was defined and the degree of satisfaction of the needs of the people, being necessary 

to study the viability of the business, realizing the Financial calculation such as sales price, 

fixed and variable costs and total investment. This work is a qualitative and quantitative study 

of a physiotherapy clinic, Pilates and acupuncture, located in the Capão Raso neighborhood, in 

the city of Curitiba, Paraná state. The study demonstrates the economic viability of the 

company by analyzing the maximum capacity of attendance, discounts on services, sales 

prices, tax costs, fixed and variable expenses, employees, revenue flow, depreciation and 

profits, marketing plan, break even point and SWOT analysis.  

  Key Words: Feasibility. Business. Management. Management.  
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1. INTRODUÇÃO   

O Brasil é um país em que há uma carência de cultura empreendedora, a qual é vista 

em outros países desenvolvidos. Buscando sanar essa carência, o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) desenvolve e apoia projetos incentivando o 

empreendedorismo no Brasil (CARVALHO, 2009). Segundo o site oficial do Sebrae, 

justifica-se sendo uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte, aqueles com faturamento bruto 

anual de até R$ 3,6 milhões. Hoje faz necessário apostar na criação de empresas visando a 

renovação empresarial no Brasil. A crise financeira internacional destrói empregos e 

empresas, mas é fundamental dar lugar ao aparecimento de novos empresários e negócios, 

qualificados e de maior valor acrescentado (DUARTE; ESPERANÇA,2012).  

Para o empreendedor criar uma organização é necessário o conhecimento do mercado 

específico, definir maneiras de fazer as coisas que refletem o que ele é. O sucesso depende do 

quanto o negócio foi definido e do grau de satisfação das necessidades das pessoas 

(FILION,2000). A concretização de um empreendimento está associada ao esforço próprio 

como da viabilização pela rede de contatos que o indivíduo possui (PARDINI et al., 2008).  É 

necessário estudar a viabilidade do negócio, portanto deve-se realizar o cálculo financeiro 

para demonstrar variáveis estimadas, como preço de venda, custos fixos, variáveis e o 

investimento total (ROSS,2000, p.43 apud DIAZ,2014).  

A elaboração do plano de negócios é uma das melhores formas de planejamento, pois 

além de ser uma ferramenta eficaz, é possível comprovar a viabilidade e traçar estratégias de 

mercado (DOLABELA,1999 apud SOUZA et al., 2014). Através do plano de negócios é 

possível avaliar os pontos fracos e as possíveis ameaças, auxiliando na transformação em 

pontos fortes e encontrar as melhores oportunidades ao empreendedor (DORNELAS,2002 

apud SOUZA et al., 2014). Para evitar o encerramento prematuro da empresa, é necessário 

haver comportamento empreendedor, planejamento prévio adequado, eficiência no processo 

de gestão empresarial, suficiência de políticas pública de apoio aos pequenos negócios, 

conjuntura econômica e não deixar que problemas pessoais interfiram no negócio (CONDE et 

al., 2015).  

 A prática da fisioterapia no Brasil iniciou em 1919, em 1980 iniciou o primeiro curso de 

graduação em fisioterapia, porém o reconhecimento da profissão fisioterapeuta deu-se em 

1963 (MARQUES; SANCHES, 1994). De acordo com o site oficial do Conselho Federal de 
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Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), o fisioterapeuta é um profissional da área da 

saúde, com formação acadêmica superior, habilitado à construção do diagnóstico dos 

distúrbios cinesiológicos funcionais, a prescrever condutas fisioterapêuticas, a acompanhar a 

evolução do quadro clínico funcional e as condições para a alta do serviço. O exercício da 

profissão é regulamentado pelo Decreto-Lei 938/69, Lei 6.316/75, Resoluções do COFFITO, 

Decreto 9.640/84, Lei 8.856/94.  

Uma das técnicas praticadas por fisioterapeutas é o método Pilates, o qual foi criado no 

século XX pelo alemão Joseph Pilates, no Brasil surgiu na década de 1990, o criador 

comprovou que é possível aumentar a força do centro do corpo humano, ganhar consciência 

corporal, flexibilidade natural da coluna e amplitude de movimento dos membros do corpo 

(ADAMS et al, 2012 apud MACEDO et al., 2015). As pessoas buscam o método Pilates para 

obter um corpo bonito, reeducação postural, flexibilidade muscular, fortalecimento muscular, 

reabilitação de lesões e alívio de dores físicas. A prática do método atinge o público jovem, 

idosos e gestantes (DIAZ,2014).  

 Outra técnica utilizada por fisioterapeutas é a Acupuntura, esta de origem da medicina 

tradicional chinesa, praticada na China desde o século IV e V a.C. (PEREIRA,2005). Porém 

para a realização desta técnica é necessário que o fisioterapeuta tenha pós-graduação em 

Acupuntura. Em 1808 foi publicada uma das primeiras referências sobre a acupuntura no 

Brasil e em 1958 foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura (LEITE,2016). Trata-se 

de uma técnica onde aplica-se agulhas em determinados pontos do corpo, é uma terapia 

reflexa, onde determinado estímulo gerado em uma região age em outra (SZABÓ,BECHARA, 

2001). Esta técnica traz ao paciente efeito analgésico, anti-inflamatório, relaxamento 

muscular, ansiolítico, antidepressivo, ajuda nas sequelas de AVE (acidente vascular 

encefálico), acelera o processo de cicatrização, entre outros (PAI,2012).  

A clínica Equilibré apresenta um projeto de prestações de serviços nas áreas de 

fisioterapia, Pilates e Acupuntura, e tem por objetivo atrair os moradores e trabalhadores do 

bairro Capão Raso e de regiões próximas, os quais procuram deslocar-se para locais mais 

próximos por questões de custo e de tempo, pois além de existir uma escassez na prestação 

destes serviços na região, a clínica será o único local do bairro a oferecer a prática do Pilates 

supervisionada por profissional fisioterapeuta habilitado para o método.  
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O mapa do google satélite, observa-se que nos pontos vermelhos na região do Capão Raso 

mostra que há 14 clínicas de fisioterapia e Pilates (figura l) e 6 consultórios de acupuntura 

(figura ll).  

  

Figura l – clínicas de Fisioterapia e Pilates   

Fonte: Google Maps - 2016  

  

Figura ll – consultórios de Acupuntura   

Fonte: Google Maps - 2016  

A missão da empresa significa estabelecer a razão da existência da organização, o que 

o negócio faz e como faz (BARBOSA;BRONDANI,2005). Portanto define-se a missão da 

clínica Équilibre a promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas, praticando 

técnicas de fisioterapia, por meio de uma organização clínica autossustentável. Cada 

organização encontra a sua missão, portanto não há uma fórmula para encontrá-la. Para definir 

a visão, a empresa deve conceber uma visão que retrate um estado futuro desejado 

(PORTO,2011). Sendo assim, a clínica Équilibre ambiciona num futuro a médio prazo ser 

referência no bairro Capão Raso na prestação dos serviços de Pilates, acupuntura e 
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fisioterapia. Os valores de uma empresa consistem em predizer o funcionamento da mesma e 

o comportamento organizacional de seus membros (TAMAYO,2008). A clínica Équilibre 

valoriza os seus clientes, a qualidade, o meio ambiente, a ética, a justiça, a honestidade e a 

verdade, atendendo com carinho e amor.  

Este estudo é de caráter quantitativo e qualitativo, pois visa o aprofundamento do 

assunto, a compreensão do leitor e mostrar resultados através de coleta de dados. Para 

referenciar a teoria do trabalho foram analisados periódicos científicos da área de 

administração, contabilidade, gerenciamento e saúde, incluídos nesta pesquisa artigos do tipo 

revisão bibliográfica, estudo de caso e pesquisa de campo, exceto aqueles onde havia acesso 

apenas ao resumo.  

 Dentre os sites de busca mais utilizados e que auxiliaram de forma mais significativa na 

aquisição do material para a elaboração do trabalho tem-se os portais: Revista online de 

negócios Furb, revista online pensar, revista online de ciências gerenciais, revista online de 

administração e contabilidade, Silabo, Scielo, USP, UTFPR, PUCPR, UFPR, FSG, biblioteca 

digital FGV, Facsenac, Sustenere, Insper, UFG, UFRGS, UFPE, UEPB, UERGS, abepro, 

rcaap, unitoledo, site oficial do Sebrae, site oficial do Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (CREFITO).  

 O estudo foi iniciado a partir de busca em periódicos nacionais de administração, 

contabilidade, gerenciamento, saúde, fisioterapia, método Pilates e Acupuntura do período de 

1994 à 2016. Após a seleção do material obtido, as publicações de maior relevância foram 

selecionadas com o tema proposto.   

  

  

  

2. DESENVOLVIMENTO  

A localização da clínica Équilibre será no bairro Capão Raso, devido ao aumento na 

procura por locais que prestem estes serviços neste bairro. Este bairro é localizado na cidade 

de Curitiba, estado do Paraná, faz parte de 1,16% do território da cidade de Curitiba, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Geologia (IBGE) do ano de 2010 o bairro possui 

aproximadamente 36.065 mil habitantes, cerca de 50% destes com faixa média etária de 20 a 

35 anos de idade e renda aproximadamente de 2 salários mínimos por domicílio. É um bairro 
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de fácil acesso, possui muitas linhas de ônibus coletivos e próximo a vias importantes de 

grande fluxo de circulação de pessoas.  

A empresa contará com um espaço físico com uma sala ampla, aproximadamente 60 

m² para a área do Pilates, uma sala de 10 m², uma sala de 10 m² para fisioterapia convencional 

e um espaço de 20 m² para a recepção e sala de espera. A clínica estará disponível para 

atendimento pessoal das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 20:00 horas de segunda a sexta 

feira, e aos sábados das 09:00 às 13:00 horas, atendendo 1 paciente de acupuntura e 1 de 

fisioterapia por vez e no máximo 3 pacientes de Pilates por horário, cada atendimento tem 

duração de 50 minutos.   

A clínica Équilibre comporta pelo seu espaço físico até 44 clientes de Pilates, 22 de 

acupuntura e 22 de fisioterapia convencional por mês, portanto para o estudo do négocio foi 

estipulado estes números em escala gradual para o período de 12 meses, conforme mostra as 

tabelas a baixo.  

 

 

 

   

Mês 

01  

Mês 

02  

Mês 

03  Mês 04  Mês 05  

Mês 

06  

Total de alunos de  

Pilates  *  4  8  12  16  20  

Total de pacientes de 

Acupuntura  *  2  4  6  8  10  

Total de pacientes 

de Fisioterapia 

Convencional  *  2  4  6  8  10  

  

Tabela 1: Estimativa de atendimentos – 1º semestre 

Fonte: O autor (2016)  
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Mês 

07  Mês 08  

Mês 

09  Mês 10  Mês 11  

Mês 

12  

Total de alunos de  

Pilates  24  28  32  36  40  44  

Total de pacientes de 

Acupuntura  12  14  16  18  20  22  

Total de pacientes 

de Fisioterapia 

Convencional  12  14  16  18  20  22  

  

Tabela 2: Estimativa de atendimentos – 2º semestre 

Fonte: O autor (2016)  

  

O plano de marketing deve ser elaborado antes de investir dinheiro em publicidade ou 

promoção, devendo-se adequar aos objetivos do negócio para que não ocorra perda de 

dinheiro. Para RIBEIRO,2008, o marketing é uma forma de fazer com que as pessoas 

percebam o valor do serviço que é prestado. Na gestão ou administração do marketing de uma 

empresa é onde se determina o preço de venda, promoções, distribuições de idéias, bens e 

serviços para criar transações que satisfaçam objetivos individuais e organizacionais 

(KOTLER,2000 apud TOLEDO et al., 2006).  

Por se tratar de um mercado em crescimento a ameaça que mais se destaca é a 

possibilidade de novos entrantes com o aumento da concorrência (SOUZA et al., 2014). Por 

isso a empresa apresenta um plano para se destacar no mercado através do atendimento 

diferenciado ao cliente, com preços e planos de pagamentos acessíveis e justos, horários de 

funcionamento diferenciados, qualidade nos serviços prestados e afagos para os clientes. 

Serão fornecidas aulas experimentais gratuitas de Pilates e realizados sorteios a cada dois 

meses de uma sessão de acupuntura para aqueles que realizarem inscrição no Pilates, 

objetivando atrair o cliente junto à clínica e divulgar a técnica oriental da Acupuntura. 

Também serão oferecidos descontos de 10% nas sessões de Acupuntura para praticantes do 

Pilates, e 10% de desconto na primeira mensalidade de Pilates para pacientes de Acupuntura 

da clínica Équilibre.  

Visando atender a necessidades, incentivar e fidelizar os clientes foram estabelecidos 

preços individuais para cada serviço prestado e preços para mais de 01 atendimento, estes 

foram chamados de “planos”, e os clientes do Pilates poderão optar por planos de realização 
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do método de 1 a 3 vezes na semana. Para o Pilates foram estipulados planos mensal, 

trimestral e semestral, para a acupuntura preço de 01 sessão e plano de 04 sessões, preço de 

fisioterapia convencional de 01 sessão, e planos de 10 sessões e 20 sessões.   

 Para tornar a clínica Equilibré mais competitiva com o mercado existente, criou-se planos 

atrativos de comercialização, estes com descontos em seus preços. Os planos trimestral e 

semestral do Pilates com aula de 1 vez na semana possuem desconto de 5%, os trimestrais e 

semestrais de 2 e 3 vezes na semana tem desconto de 10%. O plano de 4 sessões de 

acupuntura apresenta um desconto de 10%, 10 sessões de fisioterapia convencional com 

desconto de 8,33% e 20 sessões 10%.  

O autor CARDOSO,2006, mostrou em seu estudo que a comunicação empresarial é 

como um alicerce que dá forma à organização, é uma estratégia que utiliza um conjunto de 

métodos, técnicas, recursos, meios que a empresa utiliza para se dirigir ao público 

consumidor. Quando a empresa constitui uma comunicação com a sociedade passa a ser um 

polo de informações. Devido a isto, a clínica Equilibré terá suas informações tais como 

endereço, telefone, e-mail, horário de atendimento, entre outras, sendo publicadas diariamente 

em páginas nas redes sociais como por exemplo o facebook. No espaço físico onde a clínica 

estará localizada existirá uma faixada com placas indicativas sobre os serviços prestados e o 

profissional que exerce as atividades oferecidas aos clientes, com propósito de atrair a atenção 

do público que passar em frente ao local.  

Os autores TREGANSIN,JUNIOR, 2013 relatam que um dos aspectos de grande 

impacto sobre as decisões de uma empresa são os custos e sua influência sobre a formação do 

preço de venda dos produtos e/ou serviços. Embora o fator preço de venda não seja o único 

atrativo do qual a empresa pode utilizar, ainda é uma relevância fundamental para a 

sobrevivência da organização. E para SOUZA,2014 definir o preço de venda de um produto 

deve-se levar em consideração os impostos a ele agregados, o perfil do consumidor e os 

preços dos concorrentes. Levando em consideração esses fatores relatados pelos autores 

citados, foi estipulado o preço de venda dos serviços de Pilates, Acupuntura e Fisioterapia, 

conforme mostra as tabelas a baixo.  
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Aulas por semana  Plano Mensal  Plano Trimestral  Plano Semestral  

1  R$             200,00  R$             570,00  

R$              

1.080,00  

2  R$             320,00  R$             900  R$          1.740,00  

3  R$             440,00  R$           1.200,00  R$          2.340,00  

  

Tabela 3: Preço de venda de Pilates 

Fonte: O autor (2016)  

  

  

  

Preço de 01 sessão  Preço de 04 sessões  

R$ 120,00  R$ 440,00  

  

Tabela 4: Preço de venda de Acupuntura 

Fonte: O autor (2016)  

  

  

  

Preço de 01 sessão  Preço de 10 sessões  Preço de 20 sessões  

R$ 80,00  R$  650,00         R$ 1.200,00  

  

Tabela 5: Preço de venda de Fisioterapia convencional 

Fonte: O autor (2016)  

  

A análise SWOT é o termo em inglês utilizado para análise de força fraquezas, 

oportunidades e ameaças, permitindo que a empresa tire vantagens de oportunidades do 

ambiente e também evite ou minimize as ameaças do ambiente em que está inserida 

(WRIGHT, KROLL, PARNELL,2000 apud OLIVEIRA, 2014). Segue abaixo o quadro da 

análise de SWOT da clínica Équilibre.  
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   FORÇAS  FRAQUEZAS  

   Atendimento Personalizado  Falta de experiência  

   

   

Preço justo e competitivo  

Equipamentos modernos  

Pouca mão de obra  

  

FATORES INTERNOS  

 

   

   

Equipamentos de qualidade  

Promoções  

Marketing (Redes sociais)  

Pagamentos à vista e cartões  

de débito e crédito  

   

   

   

   

   OPORTUNIDADES  AMEAÇAS  

   
Conquistar os clientes pelo 

atendimento  
Concorrentes  

FATORES EXTERNOS  Fidelizar os clientes  Aumento dos impostos  

   

   

Crescimento financeiro  

Expandir o espaço físico  

Roubos e assaltos  

   

  

Tabela 6: Análise SWOT  

Fonte: O autor (2016)  

  

A empresa estudada é considerada é uma microempresa, que obterá faturamento anual 

abaixo de R$ 2.400.000,00. Portanto se encaixa na tributação como simples nacional, devendo 

recolher tributos por meio de um único documento – DAS (documento de arrecadação do 

simples nacional). Segundo o artigo 13º da LC os impostos e contribuições são imposto de 

renda de pessoa jurídica (IRPJ), imposto sobre produtos industrializados (IPI), contribuição 

social sobre o lucro líquido (CSLL), contribuição para o financiamento da seguridade social 

(COFINS), contribuição para o PIS/Pasep, contribuição para a seguridade social, a cargo de 

pessoa jurídica, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) e 

imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), totalizando 17% do lucro da empresa para 

o pagamento dos impostos (FREITAS,2014).  
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A empresa contará com uma secretária, responsável por controlar o acesso à clínica e 

realizar a acolhida dos pacientes, profissionais e fornecedores, orientar procedimentos iniciais, 

informar horários e tempo de espera, sinalizar os locais de atendimento, banheiro, etc., ficar à 

disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, fazer o controle das consultas e 

confirmação antecipada dos pacientes, verificar os horários e intervalos possíveis entre os 

pacientes atendidos, buscar fazer encaixes e ajustes de emergências de atendimentos na 

agenda do fisioterapeuta, comunicar aos clientes possíveis atrasos, manter o ambiente da 

recepção limpo, agradável, silencioso, anotar recados, confirmar dados e ser ágil. Este 

profissional deverá ser do sexo feminino, maior de idade, obter escolaridade no mínimo 

ensino médio completo, será contratada em regime CLT, receberá um salário mínimo.   

Para o desempenho dos serviços oferecidos pela clínica, será necessário um profissional 

fisioterapeuta graduado, habilitado para o ensino do Pilates e pós-graduado em acupuntura, 

este será autônomo. O fisioterapeuta será um profissional autônomo, receberá o salário de 

acordo com as atividades desempenhadas, o qual será 30% do valor total recebido pelos 

serviços.  

O mundo contemporâneo empresarial tem sinalizado que os bens de capital como 

máquinas e equipamentos, sofrem desgastes devido a sua utilização. Assim como também 

surgem máquinas e equipamentos melhorados, modernos, mais eficazes, substituindo-os 

muito antes destes se desgastarem. Portanto estima-se para esses equipamentos que em cinco 

anos eles devem se pagar e serem substituídos por versões melhores (BABBAGE,2006 apud 

FERNANDES,2014). O cálculo de depreciação da clínica Équilibre foi realizado através da 

somatória dos preços de todas as máquinas e equipamentos, que totaliza em R$ 29.972,70, 

este valor divido em 60 meses (5 anos) obtém-se então um custo de depreciação mensal no 

valor de R$ 499,55.  

Segundo o site oficial do SEBRAE, são considerados gastos fixos todos os bens que 

devem ser adquiridos para que a empresa funcione de maneira adequada e todos os gastos 

inalteráveis independente do volume de produção ou da quantidade vendida em um 

determinado período. Quanto menor o gasto fixo mais ágil a empresa se torna em relação ao 

mercado e às decisões do dia a dia (KASSAO,1997). É necessário um investimento financeiro 

inicial para garantir o aluguel do imóvel, aquisição dos aparelhos e materiais necessários para 

a realização e suporte das atividades ofertadas e adequação das instalações físicas. O 

SEBRAE afirma que despesas como aluguel, energia elétrica, salários de funcionários, gastos 
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telefônicos e internet, limpeza, manutenção, etc. são considerados gastos fixos pois, se em um 

determinado mês a empresa sofra uma queda nas vendas, ainda assim estes gastos deverão ser 

pagos. Segue abaixo a tabela detalhada destes recursos.  

 

EQUIPAMENTOS E  

MATERIAIS  

UNIDADES  PREÇO UNITÁRIO   

Ultrassom sonopulse  

Ibramed 1 e 3 MHz  

1  R$                     

1.044,00  

TENS  neurodyn  portátil  

Ibramed  

1  R$                     

406,60  

Cadeira combo Cross Pilates  

Arktus   

1  R$                     

2.796,50  

Ladder Barrel  Cross Pilates  

Arktus  

1  R$                     

2.788,00  

Reformer  Cross  Pilates  

Arktus  

1  R$                     

5.924,50  

Cadillac  Cross  Pilates  

Arkuts  

1  R$                     

6.332,50  

Caixa  mini  para  Cross  

Pilates Arktus  

1  R$                     

141,55  

Caixa pequena para Cross  

Pilates Arktus  

1  R$                     

322,00  

Caixa média para Cross  

Pilates Arktus  

1  R$                     

426,55  

Caixa grande para Cross  

Pilates Arktus  

1  R$                     

474,00  

Kit de acrílico para cadillac  

Cross Pilates Arktus  

1  R$                     

379,00  
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Kit de acrílico para cadeira 

combo Cross Pilates Arktus   

1  R$                     

141,55  

Kit de acrílico para reformer  

Cross Pilates Arktus  

1  R$                     

284,00  

 

Kit de acrílico para ladder 

barrel Cross Pilates Arktus  

1  R$                     

141,55  

Tatame em E.V.A. com  

encaixe 1x1 m. Arktus  

10  R$                     

35,00  

Esteira eletrônica 544 

residencial – Embreex  

1  R$                     

3.799,00  

Cunha  grande  para  

posicionamento Arktus  

2  R$                     

109,60  

Suporte para bola de parede  

Arktus  

3  R$                     

52,70  

Mini bomba manual Arktus  1  R$                     

14,00  

Divã  com  cabeceira  

regulável e armário Arktus  

2  R$                     

1.595,00  

Travesseiro clínico grande  

Arktus  

2  R$                     

39,80  

Anel flex luxo Arktus  1  R$                     

104,40  

Cinto de segurança para  

Pilates  

1  R$                     

94,00  

Alça de pé para Pilates- par-  

Arktus  

1  R$                     

57,80  
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Alça Fuzzy comprida 64 cm  

Arktus  

1  R$                     

170,00  

Alça  Fuzzy  curta  -par  

Arktus  

1  R$                     

147,90  

Alça de mão - par Arktus  1  R$                     

50,30  

 

Bola overBall 25 cm Arktus  1  R$                     

42,60  

Plataforma  vibratória  

Polimet Vibe Health  

1  R$                     

1.690,00  

Extintor de incêndio CO2  1  R$                     

382,00  

Bastão de cromoterapia  1  R$                     

400,00  

Mobiliário  1  R$                     

3.000,00  

Decoração  1  R$                     

1.000,00  

Notbook  Acer  ES1-431- 

P0V7 14'  

1  R$                     

1.464,40  

Cadeira de escritório   1  R$                     

359,00  
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Lixeira automática, com 

sensores de abertura e 

fechamento de tampa, em 

inox  

2  R$                     

150,90  

Limpeza e manutenção   

12  

R$                     

400,00  

Secretária   12  

R$                     

2.500,00  

Taxa de IPTU da sala  

comercial   
1  

R$                     

1.000,00  

Aluguel de sala comercial   12  

R$                     

2.000,00  

Taxa de vigilância sanitária   1  

R$                     

250,00  

Taxa de corpo de bombeiro  1  

R$                     

300,00  

Taxa  de  prefeitura  

municipal   
1  

R$                     

500,00  

Taxa  de  Crefito  pessoa  

jurídica   
1  

R$                     

428,00  

Taxa  de  Crefito 

 pessoa física   

1  

R$                     

428,00  
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Taxa de contador   12  

R$                     

400,00  

Conta  de  luz  da  sala  

comercial   
12  

R$                     

200,00  

Conta de água da sala  

comercial   
12  

R$                     

100,00  

Conta de telefone/internet   12  

R$                     

300,00  

TOTAL    112.382,40  

  

Tabela 7: Gastos fixos  

Fonte: Lojas ISP Curitiba e FisioBlatt Curitiba (2016)  

  

Segundo informações fornecidas pelo SEBRAE, gastos variáveis são aqueles que 

sofrem alterações conforme o volume de produção ou venda dos produtos. Eles aumentam se 

a empresa produz mais e diminuem se a empresa produz menos. Para o funcionamento da 

clínica e execução das atividades serão necessários os materiais descritos na tabela abaixo:  

  

DESPESAS E MATERIAIS  UNIDADES  PREÇO UNITÁRIO   

Gel condutor galão 5 Kg  4  R$                             23,65  

Coletor para material perfurocortante 

Descarpack 13 litros   2  R$                               9,50  

Lençol de papel descartável Flexpell 

50 cm x 50 m.   10  R$                               9,50  

Eletrodo de silicone condutivo 5x5 cm   
8  R$                               9,30  
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Luva descartável Medix Brasil - 100 

unidades   12  R$                             19,00  

Algodão em rolo 500 g.   8  R$                             18,00  

Agulha para acupuntura Dong Bang 

0,25x30 - milheiro   3  R$                           155,00  

Agulha semipermanente Dong Bang 

para auriculoterapia 50 unidades   25  R$                             12,00  

Moxa bastão de artemísia Bioaccus 10 

unidades    1  R$                             47,40  

Micropore 3M 25 mm x 10 m.   5  R$                               4,30  

Lancetas para sangria – 200 unidades   5  R$                             45,00  

TOTAL  
 

1.713,90  

  

Tabela 8: Gastos variáveis  

Fonte: Site oficial da prefeitura municipal de Curitiba, lojas ISP Curitiba e FisioBlatt Curitiba (2016)  

  

O fluxo de receitas é um instrumento que permite planejar, organizar, coordenar, 

dirigir e controlar os recursos financeiros de uma empresa. Ele é fundamental para o bom 

desenvolvimento financeiro empresarial, e é também uma ferramenta de controle e 

planejamento, sendo possível através dele visualizar respostas de forma rápida e eficaz 

(SANTOS et al., 2012). A deficiência de gestão no fluxo de receitas oferece graves 

consequências para a empresa, deve-se defini-lo para que não ocorra o desequilíbrio 

financeiro (CONDE et al., 2015).   

Com o plano de marketing definido, a estimativa de atendimentos que serão realizados 

a cada mês e a visualização dos gastos fixos e variáveis, é possível estabelecer o fluxo de 

receitas. Foram realizados os cálculos de recebimentos do Pilates baseados na soma do 

número de clientes no mês e o valor de 320,00 referente ao plano mensal de 2 vez na semana, 

da acupuntura a soma de clientes no mês a R$ 120,00, este é o valor de 1 sessão e para a 

fisioterapia convencional o número de clientes no mês somado a R$ 650,00 referente a 10 

sessões.  
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Mês Nº de 

alunos 

Preço 

do 

Pilates 

(R$) 

Nº  de 

pacientes 

Preço  da 

Acupuntura 

(R$) 

Nº  de 

pacientes 

Preço da 

Fisioterapia     

(R$) 

Total 

1  0  320,00  0  120,00  0  650,00  0  

2  4  320,00  2  120,00  2  650,00  2.820,00  

3  8  320,00  4  120,00  4  650,00  5.640,00  

4  12  320,00  6  120,00  6  650,00  8.460,00  

5  16  320,00  8  120,00  8  650,00  11.280,00  

6  20  320,00  10  120,00  10  650,00  14.100,00  

7  24  320,00  12  120,00  12  650,00  16.920,00  

8  28  320,00  14  120,00  14  650,00  19.740,00  

9  32  320,00  16  120,00  16  650,00  22.560,00  

10  36  320,00  18  120,00  18  650,00  25.380,00  

11  40  320,00  20  120,00  20  650,00  28.200,00  

12  44  320,00  22  120,00  22  650,00  31.020,00  

  

Tabela 9: Projeção do fluxo de caixa 

Fonte: O autor (2016)  

  

  

 R$  Mês 1  Mês 2  Mês 3  Mês 4  Mês 5  Mês 6  

Recebimentos  
Pilates  

do  *  1.280,00  2.560,00  3.840,00  5.120,00  6.400,00  

Recebimentos 

Acupuntura  da  

*  240,00  480,00  720,00  960,00  1.200,00  

Recebimentos  
Fisioterapia  
Convencional  

da  *  1.300,00  2.600,00  3.900,00  5.200,00  6.500,00  



18  

  

Valor  total 

recebimentos  de  
*  2.820,00  5.640,00  8.460,00  11.280,00  14.100,00  

Mão de obra direta 

(30%)  
*  (846,00)  (1.692,00)   (2.538,00)    (3.384,00)    (4.230,00)   

Despesas Fixas  
(9.365,20)  (9.365,20)  (9.365,20)  (9.365,20)  (9.365,20)    (9.365,20)     

Despesas Variáveis  

(142,83)  (142,83)  (142,83)  (142,83)   (142,83)   (142,83)  

Depreciação  
*  (499,55)  (499,55)  (499,55)  (499,55)   (499,55)  

Lucro  
*  (8.033,58)  (6.059,58)  (4.085,58)  (2.111,58)  (137,58)  

Imposto (17%)  
*  479,40  958,80  1.438,20  1.917,60  2.397,00  

Lucro Líquido  
*  (8.512,98)  (7.018,38)  (5.523,78)  (4.029,18)  (2.534,58)  

Depósito depreciação  
*  499,55  499,55  499,55   499,55  499,55  

Fluxo de Caixa  (9.508,03)  (8.013,43)  (6.518,83)  (5.024,23)  (3.529,63)  (2.035,03)  

  

Tabela 10: Fluxo de caixa – 1º semestre 

Fonte: O autor (2016)  

  

 R$  
  

Mês 7  Mês 8  Mês 9  Mês 10  Mês 11  Mês 12  

Recebimentos  
 

do  
      

Pilates    7.680,00  8.960,00  10.240,00  11.520,00  12.800,00  14.080,00  

Recebimentos  

 

da  

    

  

Acupuntura    1.440,00  1.680,00  1.920,00  2.160,00  2.400,00  2.640,00  

Recebimentos  
Fisioterapia  
Convencional  da  7.800,00  9.100,00  10.400,00  11.700,00  13.000,00  14.300,00  

Valor  total  de  

      

recebimentos   16.920,00  19.740,00  22.560,00  25.380,00  28.200,00  31.020,00  

Mão de obra dir eta  
      

(30%)  (5.076,00)  (5.922,00)  (6.768,00)  (7.614,00)  (8.460,00)  (9.306,00)  
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Despesas Fixas  (9.365,20)  (9.365,20)  (9.365,20)  (9.365,20)  (9.365,20)  (9.365,20)  

Despesas Variáveis  (142,83)  (142,83)  (142,83)  (142,83)  (142,83)  (142,83)  

Depreciação  (499,55)  (499,55)  (499,55)  (499,55)  (499,55)  (499,55)  

Lucro  1.836,42  3.810,42  5.784,42  7.758,42  9.732,62  11.706,42  

Imposto (17%)  2.876,40  3.355,80  3.835,20  4.314,60  4.794,00  5.273,40  

Lucro Líquido  (1.039,98)  454,62  1.949,22  3.443,82  4.938,62  6.433,02  

Depósito depreciação  499,55  499,55  499,55  499,55  499,55  499,55  

Fluxo de Caixa  (540,43)  954,17  2.448,77  3.943,37  5.438,17  6.932,57  

  

Tabela 11: Fluxo de caixa – 2º semestre  

Fonte: O autor (2016)  

  

  

    

3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS   

Considera-se que durante o primeiro mês serão oferecidas apenas aulas de Pilates 

experimentais gratuitas e as pessoas ainda não conhecem os demais serviços prestados pela 

clínica, portanto não haverá geração de receita. A partir de então foi estimado um aumento 

gradual a cada mês do número de clientes para cada serviço oferecido. O break even point 

(ponto de equilíbrio) da clínica é quando os níveis mínimos de receitas cobrem os custos fixos 

e variáveis, este sendo alcançado no 8º mês de operação da mesma (ZOTES et al., 2013, pág. 

104).  

 Faz-se necessário a disponibilização de recursos para o pagamento dos custos fixos e parte 

dos custos variáveis até que a clínica atinja o break even point (ponto de equilíbrio), o qual é 

no 8º mês, conforme demonstrado no fluxo de receitas. Este custo seria de R$ 35.169,61 (mês 

1 até o mês 7).  
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4. CONCLUSÕES  

O objetivo deste trabalho foi diagnosticar a viabilidade econômica de um modelo de 

negócio de uma clínica de fisioterapia, Pilates e acupuntura, demonstrar os cálculos 

financeiros do plano de negócio em um período de 12 meses, representando um instrumento 

de fácil compreensão ao leitor, enfatizando as informações mais relevantes do projeto e 

validando o modelo em um caso prático. Ainda que a macroeconomia mundial não favoreça 

para abertura de novas empresas, principalmente depois do Brasil perder o grau de 

investimento, o capital estrangeiro evadiu-se da nação e muitos brasileiros que antes 

trabalhavam de carteira assinada, hoje somam-se aos índices cruéis de inadimplência ou 

fazem parte da economia informal. 

O estudo do plano de negócios mostrou que é viável a abertura da clínica de 

fisioterapia, acupuntura e Pilates. A área de atuação é concorrida, porém há carência de locais 

de prestação destes serviços para atender a demanda de pessoas. Através do atendimento 

personalizado, qualidade e ao custo dos serviços prestados é possível se destacar e tornar um 

diferencial na região estudada. Percebe-se que o grande diferencial é fazer um trabalho 

específico, qualificado e de boa qualidade. Por isso a importância de um profissional 

gabaritado para o trabalho. 

            Através do fluxo de receitas apresentado e considerando a estrutura de custo estimada, 

a clínica retornaria um lucro de R$ 15.777,62 em seu primeiro ano de funcionamento, porém é 

necessária uma alta disponibilização de recursos financeiros para o investimento de abertura 

da clínica e os 7 primeiros meses de funcionamento. A empresa torna-se uma oportunidade 

para o ingresso no ramo do empreendedorismo, geração de empregos formais e garantia de 

qualidade e satisfação dos clientes. Toda área de atuação é muito concorrida, no entanto a área 

de saúde tem um agravante porque lida com a saúde de pessoas, e estas são diferentes entre si, 

tornando o trabalho do profissional muito mais difícil. Trabalhar com pessoas não é uma 

tarefa fácil, e trabalhar para melhorar a postura, corrigir possíveis desvios, entender o que 

passa no organismo de cada paciente, é ainda uma tarefa ainda mais temerosa, se comparada 

as demais profissões. Por isso é essencial o plano de negócios para elucidar e dirimir as 

dúvidas e reconhecer os caminhos que serão percorridos para se alcançar o sucesso, isso é 

empreendedorismo. 
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