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Resumo 

O modelo de estudo deste trabalho é entender e avaliar a viabilidade de criação de um novo 

curso online de fotografia, onde serão apresentados fatores chave que influenciam diretamente 

o sucesso do negócio e que em sua maioria por serem imprevisíveis dependem da estratégia 

utilizada pela empresa. Foram levantados aspectos de como o comportamento e participação 

do consumidor tem mudado ao longo dos anos em decorrência da evolução tecnológica 

afetando diretamente o mercado digital. E também como a viabilidade pode influenciar no 

sucesso de um projeto. Com isso, foi percebido que nessa empresa online não há um estudo 

de viabilidade visto que os maiores riscos não são os financeiros e sim a imprevisibilidade do 

negócio que pode ser amortizada com uma estratégia de vendas específica para o meio digital. 

Concluiu-se através das análises dos dados de histórico financeiro da empresa, que o projeto é 

viável visto que o retorno sobre o investimento é basicamente imediato. Este trabalho pode 

contribuir para o entendimento de como uma empresa online deve se comportar no mercado 

digital e além disso, deixa margens para novas pesquisas pois essa tendência além de nova 

precisa ser mais explorada e estudada devido a sua complexidade e exponencialidade na 

evolução do mercado. 

 

 Palavras Chave: fotografia. negócio online. viabilidade. marketing. estratégia. 



 

 

Abstract 

This study model is to understand and evaluate the feasibility of creating a new online 

photography course, where known key factors that influence directly the success of a business 

are going to be present due to the majority is unpredictable and depends of the company 

strategy. Some aspects such as the behavior and participation of the consumer has changed 

throughout the years because of the technology evolution that is affecting constantly the 

digital market, also how the feasibility can influence the success of a project. With this study, 

it was noticed that in this online company there is no feasibility study due to their biggest 

risks are not the financial but the unpredictability of the online business that can be reduced 

with a sells strategy specific for the digital area. To conclude, after analyze the company data 

financial history, the project is viable and the return of investment is basically immediate. 

This study can contribute for the understanding of how a online company has to behave on the 

digital market and opens a possibility of new researches due to its complexity and faster 

evolution in the market of this new trend. 

 

 

 Key Words: photography. online business. feasibility. marketing. strategy. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Problema 

 

Como e porquê deve-se analisar a viabilidade de um novo produto para uma empresa no 

meio digital? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar e determinar a Viabilidade Mercadológica e Econômico-Financeira para o 

aumento do portfólio de produtos (cursos online) de uma empresa de fotografia online.  

 

1.2.2 Objetivo Específico 

 

• Analisar a evolução da tecnologia e como isso pode impactar na economia; 

• Entender porque o marketing digital é tão importante para o sucesso de um 

novo produto; 

• Elaborar um plano de negócio utilizando como base uma entrevista com criador 

da empresa com o intuito de analisar a estratégia, o histórico, os clientes e a 

concorrência caso exista; 

• Analisar através do histórico dos produtos da empresa os fluxos de caixa a fim 

de obter alguns indicadores como: Valor presente líquido (VPL); Taxa interna de 

retorno (TIR); Tempo de retorno do investimento (Payback); 

• Mensurar os dados coletados e identificar se o projeto é viável ou não. 

• Identificar a possibilidade ou não de desenvolver uma nova estratégia de 

marketing que revolucione o modo de vender dessa categoria. 
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1.3 Delimitação do tema 

 

Este estudo terá como base avaliar a viabilidade de criação de um curso online para 

uma empresa com foco em fotografia somente no meio digital, abrangendo  assim, qualquer 

usuário capaz de entender a língua portuguesa, que tenha interesse em aprender fotografia e 

acesso à internet. 

 

1.4 Hipóteses 

 

• O mercado nacional online de fotografia obterá um novo produto para o 

atingimento de um público alvo maior evitando a concorrência imediata com grandes 

empreendedores.  

• A estratégia de marketing digital deverá ser sólida e inovadora para garantir o 

sucesso desse investimento. 

 

1.5 Justificativa 

 

Mesmo que aparente ser simples, o processo de criação de um novo produto no meio 

digital também precisa ser planejado. As variáveis são maiores já que as possibilidades de 

sucesso ou não crescem devido a abrangência que um negócio online pode ter. Por isso, é 

necessário haver uma pesquisa com análises do mercado e consumidores, bem como toda a 

elaboração de um planejamento de projeto completo. Um dos passos mais importes para esse 

planejamento, é fazer sua análise de viabilidade que é o objeto de estudo deste trabalho, 

visando demonstrar sua aplicabilidade numa empresa online.  

Este estudo não somente permitirá que a empresa em questão veja a importância da 

viabilidade de seu negócio, como também servirá de referência para empreendedores ou 

gerentes de projetos a fim de eliminar os riscos de não sucesso de uma empresa no meio 

digital. 
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Considerando os aspectos de inovação, esse estudo permitirá que novas ideias de negócio se 

tornem concretas e enriqueçam ainda mais o mercado digital no Brasil, tornando o meio além 

de competitivo mais atrativo ao consumidor. 

 

1.6 Metodologia 

 

 Haverá uma abordagem quantitativa utilizando dados de pesquisas atuais, referências 

bibliográficas e dados fornecidos pela empresa deste estudo. Quanto à tipologia serão 

utilizados meios descritivos, explicativos e metodológicos, através de pesquisas 

bibliográficas, pesquisas ex post facto e também de estudo de caso participante. 

 

1.7 Forma de desenvolvimento do trabalho 

 

O presente trabalho será apresentado de maneira linear onde os primeiros capítulos 

explicarão a importância deste estudo através de um referencial teórico para assim dar início 

ao cenário da empresa e por fim, a análise de viabilidade para seu novo produto online. Todo 

esse processo irá resultar na conclusão e resposta ao problema inicial. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Este capítulo irá abordar as referências teóricas que irão fundamentar a importância do 

projeto de viabilidade de um curso online para uma empresa de fotografia. 

 

2.1 Evolução tecnológica 

 

Segundo Schwab (2017), a primeira marca da primeira revolução industrial (tear 

mecanizado) levou quase 120 anos para se espalhar fora da Europa. O que ele destaca é que 

em contraste, a internet espalhou-se pelo globo em menos de uma década. Além disso, para 

Schwab (2017), um dos grandes determinantes do progresso consiste na extensão que a 

inovação tecnológica é adotada pela sociedade. A pesquisa da ComScore (Global Digital 

Future In Focus, 2016), explica que em 1996 a proporção de usuários de internet fora dos 

Estados Unidos de 34%, partiu para 89% em 2016 (10 anos depois) – Figura 01. Ou seja, 

comparado com o passado a escala de evolução da tecnologia tem evoluído numa proporção 

tão exponencial que mudanças acabam ocorrendo numa velocidade maior.  

 

 

Figura 01 – Proporção de crescimento de usuários da internet fora dos Estados unidos 

 

 



5 

 

Kotler (2017) ressalta que hoje vivemos em um mundo totalmente novo, com uma 

estrutura que tem passado por mudanças drásticas. Afinal, a internet tem sido em grande parte 

responsável por essas transformações, visto que com sua conectividade as barreiras 

geográficas e demográficas foram eliminadas. É um mundo completamente digital, porém 

possui um cenário de negócios mais horizontal, inclusivo e social comparado com o antigo 

onde não se ouvia muito a opinião dos consumidores (cenário vertical).  

Essa nova tendência mundial precisa ser acompanhada pelas empresas, pois o “mercado” 

segundo Grando (Empreendedorismo Inovador, 2012), pode ser tudo menos um lugar estático 

e constante. Na verdade esse mercado é uma grande rede de pessoas e como elas utilizam 

cada vez mais as mídias digitais, tornaram-se os protagonistas. Para influenciar esse 

emergente setor, é preciso conhecer suas demandas, desejos e possíveis sinergias – Ouvir os 

consumidores. 

 

2.2 Marketing digital e empreendedorismo inovador 

 

A conectividade é possivelmente o agente mais importante de mudança na história do 

marketing. Ela reduz de forma significativa os custos de interação entre os stakeholders 

envolvidos. Isso por sua vez, reduz as barreiras de entradas em novos mercados, permite o 

desenvolvimento simultâneo de produtos e abrevia o tempo necessário de construção da 

marca (Kotler, 2017).  

Com a era da informação e o desenvolvimento das mídias digitais e interativas, o cenário 

está mudando novamente. O marketing deixou de ser impessoal e as marcas estão retomando 

o diálogo e as relações pessoais com seus consumidores. No final tudo está relacionado às 

pessoas e aos relacionamentos (Grando, Empreendedorismo inovador, 2012). Segundo Kotler 

(2017), os consumidores se importam cada vez mais com as opiniões dos outros. Eles também 

compartilham suas opiniões e compilam enormes acervos de avaliações. Juntos, pintam o 

próprio quadro de empresas e marcas, que muitas vezes é bem diferente da imagem que as 

empresas e marcas pretendem projetar. A internet, sobretudo a mídia social, facilitou essa 

grande mudança fornecendo as plataformas e as ferramentas. 

A pesquisa da ComScore, 2016 (Figura 02) mostra como o Brasil é conectado e portanto 

participador comparando o número de usuários com outros países. 
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Figura 02 – Comparativo do número de usuários brasileiros com outros países latinos 

 

Por essa razão o marketing digital tem um papel chave na forma que os consumidores vão 

receber e aceitar o produto que será comercializado. Para criar um novo produto, deve-se: 

perceber a necessidade, expor uma solução, apresentar o valor da oferta e transmitir 

credibilidade e o marketing é a disciplina que engloba o planejamento estratégico de um 

produto, desde a sua concepção, a pesquisa de mercado, os canais de distribuição até as 

vendas e a comunicação (Grando, Empreendedorismo inovador, 2012).  

Um ponto importante que Kotler (2017) comenta é que as marcas centradas no ser 

humano tratam os consumidores como amigos, tornando-se parte integral de seu estilo de 

vida. De acordo com Stephen Sampson, no livro Leaders without Titles, os líderes horizontais 

têm seis atributos humanos capazes de cativar outras pessoas (fisicalidade, intelectualidade, 

sociabilidade, emocionalidade, personalidade e moralidade). E juntos eles se tornam um 

modelo podendo influenciar os consumidores a seguirem uma marca. Isso ocorre porquê o 

fator “uau“ é o que diferencia uma marca de suas concorrentes. Ultrapassar expectativas, é 

diferente e é contagiante. Satisfação, experiências, engajamento. Isso conduz os clientes a 

defenderem a marca, a divulgarem em seu meio social, que por sua vez como mencionado 

anteriormente confiam na opinião e experiência de outras pessoas do mesmo círculo de 

amizades. 
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Um fator que também diferencia uma empresa de outra é o mindset do empreendedor. 

Segundo Dr. Dwek (2012), ter um “Growth Mindset” é pensar e buscar sempre novos 

desafios e principalmente nunca desistir. A determinação é a chave para o sucesso e que isso 

não vem da sorte e sim da experiência com acertos e erros. Ou seja, é uma nova psicologia 

para atingir o sucesso, é saber o seu objetivo e seguir até o fim não importando o tempo para 

isso. Os “novos ricos” segundo Ferriss (2016) são aqueles que além de possuir esse mindset, 

tem focado na tendência atual que é o mercado digital.  

Essa tendência é apontada na pesquisa PWC (Total Retail Survey, 2016) 2016 onde 69% 

dos entrevistados dizem que após interagirem com a marca nas redes sociais passaram a 

valorizar mais a empresa.  E cerca de 56% respondeu que o aspecto que mais influencia o 

comportamento no momento da compra online são as avaliações, comentários e feedback nas 

redes sociais. 

 

Figura 03 – Quantidade de brasileiros de acordo com interesses em redes sociais e compras online 
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Pode-se perceber com essa pesquisa que as redes sociais são grandes influenciadoras no 

fator de decisão de compra e valor a marca. Outro fator levantado pela pesquisa demonstra 

que, de 2013 a 2016 houve um aumento na frequência de utilização dos dispositivos móveis 

para compra e uma queda de 71% para 43% de pessoas que nunca utilizaram o aparelho para 

esse processo. Além disso, cerca de 93% dos consumidores entrevistados apontaram que 

querem e fazem parte de uma comunidade, as empresas estão entendendo e atendendo a esse 

desejo, trazendo proximidade, exclusividade, personalização para o cliente.  

 

 

Figura 04 – Evolução do uso de dispositivos móveis para compra de 2013 a 2016 

 

Pode-se perceber que os fatores citados acima comprovam que o consumidor está cada 

vez mais conectado, buscando e dando opiniões, e transformando-se num stakeholder 
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protagonista para as marcas. Isto está mudando a visão de como se deve empreender 

atualmente e quem utilizar a estratégia da empresa com foco principal no cliente terá chances 

de sucesso maiores. 

Por isso, é importante para o empreendedor entender e aplicar todos esses fatores se 

pretende inovar seguindo a estratégia do oceano azul, onde a empresa escolhe atuar em nichos 

mais específicos evitando a concorrência o que garante a liderança do mercado. Lembrando 

sempre que este sofre constantes mudanças e precisa ser sempre acompanhado.  

 

2.3 O Consumidor  

 

É preciso entender os caminhos do consumidor na era digital. Segundo Kotler (2017), o 

marketing consiste em lidar com um mercado em constante mudança e deveríamos entender 

como o mercado vem evoluindo nos últimos anos. Uma nova espécie de consumidor será a 

maioria num futuro próximo: Jovem, urbana, de classe média, com mobilidade e 

conectividade fortes.  À medida que a população envelhece, os nativos digitais se tornam 

maioria, e assim a conectividade acabará se tornando o novo normal. 

O que distingue esse novo tipo de consumidor de outros mercados é sua tendência à 

mobilidade. Tudo deve ser instantâneo e poupar tempo. Valorizam o alto envolvimento ao 

interagir com marcas. O processo de compra dos consumidores está se tornando mais social e 

as marcas não podem mais ver os consumidores como meros alvos.  

Schwab (2017) cita como exemplo dessa mudança de expectativa a própria Apple, onde 

sua experiência não é focada somente no produto, como também na embalagem, na marca, na 

compra e no serviço. E produtos derivados da internet também permitem aos usuários a 

mostrar e compartilhar suas experiências como clientes, inspirando outros consumidores da 

mesma classe ou de uma inferior a buscar uma experiência semelhante.” 

Se de acordo com estimativas das Nações Unidas, existem 3,4 bilhões de usuários de 

internet – cerca de 45% da população mundial (Kotler, 2017), significa que esse novo 

universo online precisa ser entendido e explorado fortemente. Essa é a nova tendência de 

negócios, o novo em tudo. 
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2.4 Análise de Viabilidade 

 

(Bordeaux-Rego, 2013) Uma empresa deve estar preparada para enfrentar a competição 

global e os impactos no mercado em que atua. Avaliar a viabilidade de um projeto é um fator 

determinante nas decisões estratégicas. “Um projeto é um empreendimento temporário, com o 

objetivo de criar um produto ou serviço único. Temporário significa que cada projeto tem um 

começo e um fim bem definidos. Único significa que o produto ou serviço criado é, de 

alguma forma, diferente de todos os seus semelhantes” (PMBOK, 2000, p.4). Grando (2012) 

comenta que o papel do planejamento ou sua utilidade é organizar, refletir, exercitar e 

direcionar, em resumo é evitar que os riscos ocorram. Ou seja, analisar a viabilidade de um 

produto ou serviço é por no papel se este possui uma ideia viável ou não, reduzindo a 

possibilidade de seu fracasso. 

O estudo de viabilidade é a parte mais importante do plano de negócio, é quando se 

conclui se o negócio é viável financeiramente e se vale a pena investir nele. (Hashimoto, 

Borges 2013). 

 

2.4.1 Fluxo de Caixa 

 

Silva (2016) conceitua o fluxo de caixa como uma ferramenta que controla a 

movimentação financeira em um período determinado de uma empresa. Ele ressalta também 

que o fluxo de caixa é o instrumento fundamental para tomada de decisões financeiras, pois 

com ele é possível verificar e planejar manobras a fim de evitar excedentes e escassez de 

caixa. 

Grando (2012) diz que um estudo realizado no Sebrae em 2004 sobre fatores 

condicionantes e taxas de mortalidade de empresas brasileiras, indica que uma das principais 

causas do fracasso são: falta de capital de giro e problemas financeiros devido a 

endividamentos. Por isso é importante saber planejar e administrar o fluxo de caixa de um 

negócio e assim evitar essas principais causas que levam um negócio ao fracasso. 
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2.4.2 Avaliação e análise de investimentos 

 

Antes de dar início ao investimento é preciso utilizar alguns métodos como Payback, 

Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e Índice de Lucratividade. 

 

2.4.2.1 Payback 

 

Segundo Grando (2012) o payback é o tempo de recuperação do investimento inicial 

realizado. Ou seja, o período de tempo necessário para que as entradas de caixa se igualem ao 

que foi investido. Payback é o período de recuperação do investimento, ou seja, o tempo que o 

investidor levará para recuperar o seu investimento. (Hashimoto, Borges 2013). 

 

2.4.2.2  Valor Presente Líquido 

 

“O Valor Presente Líquido (VPL) representa o somatório do valor atual de cada 

elemento do fluxo de caixa descontado pela taxa mínima de atratividade. O cálculo do valor 

presente líquido (VPL) leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Portanto, todas as 

entradas e saídas de caixa são tratadas no tempo presente. ” (Silva, 2016).  

Ainda segundo Silva (2016), o VPL pode ter 3 avaliações diferentes:  

• Se o valor atual da entrada for igual ao valor atual da saída, o VPL será nulo e 

não gerará nem ganha nem perda; 

• Se o valor atual da entrada for maior que o valor atual da saída, o VPL será 

positivo, havendo então ganho financeiro; 

• Se o valor atual da entrada for menor que o valor atual da saída, o VPL será 

negativo, havendo perda financeira. 

Grando (2012) diz que o valor presente líquido de um projeto é o valor líquido em 

determinada data de um investimento e dos recebimentos futuros por esse investimento, 

descontados a uma taxa de desconto que reflete o valor do dinheiro no tempo e o risco desses 

recebimentos futuros. 
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Valor presente líquido é um parâmetro que mostra se o investimento é atrativo ou não. 

(Hashimoto, Borges 2013). 

 

2.4.2.3 Taxa Interna de Retorno 

 

“É a taxa de desconto que iguala o valor presente dos fluxos de entrada e de saída 

futuros ao investimento inicial de um projeto, ou seja, é a taxa de desconto que torna o VPL 

igual a zero. ” (Silva, 2016). Já Grando (2012) diz que: “A taxa interna de retorno (TIR) é um 

complemento ao cálculo do VPL e determina a remuneração do investimento ou a taxa de 

retorno.” Taxa interna de retorno é um cálculo semelhante, mas igualando o VPL ao 

investimento inicial. Logo, a variável é a taxa, que, se for igual ou maior que a desejada pelo 

investidor, sinaliza um bom negócio; se for menor, sinaliza um mal negócio avaliado. 

(Hashimoto, Borges 2013). 

 

2.4.2.4  Índice de Lucratividade 

 

“É um método que considera a razão entre o valor atual líquido do investimento e o 

valor inicial do investimento, para uma dada taxa de desconto. ” (Grando, 2012). 

Esse valor é recomendado ser superior a 1, ou seja, quanto maior esse número mais 

atrativo será o investimento. Por outro lado, se esse valor for inferior a 1, o investimento deve 

ser rejeitado.  

A figura abaixo mostra como o Índice de Lucratividade é expressado: 

 

Figura 05 – Fórmula do índice de lucratividade 
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Fluxos de entrada de caixa 

Fluxo de saída de caixa 

tempo 

Essa expressão é em resumo o Valor Presente (somatória dos fluxos de caixa dividido 

pela taxa de juros) divido pelo investimento inicial. Este último é representado pela fórmula 

abaixo e ilustrado ao lado: 

 

 

Figura 06 – Fórmula de valor presente e sua representação gráfica 

 

2.4.3 Ponto de Equilíbrio 

 

Segundo Grando (2012), a empresa precisa produzir e vender as quantidades de 

produtos suficientes para cobrir os custos e as despesas, tanto fixos quanto variáveis. 

Utilizando a análise do ponto de equilíbrio, é possível verificar o volume de vendas para obter 

o lucro zero, em que a receita da empresa iguala a seu custo” 

Ponto de equilíbrio permite determinar o ponto do faturamento da empresa que cobre 

exatamente os seus custos operacionais. (Hashimoto, Borges 2013). 

A figura abaixo ilustra como representar o ponto de equilíbrio e para achar ele utiliza-

se a seguinte fórmula: Q=F/(P-V) onde o “Q” significa a quantidade vendida, “F” o custo fixo 

total, “P” o preço de venda e “V” o custo variável unitário. 

 

 

Figura 07 – Representação gráfica do ponto de equilíbrio 
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2.4.4 Custo de Capital 

 

“é um custo de oportunidade: é a taxa de retorno esperada que os investidores num 

projeto conseguem ganhar no mercado de capitais sobre outros investimentos de risco 

similares.” Grando (2012). 

 

2.4.5 Demonstrativo de Resultados 

 

Apurar os resultados é o ponto de partida para a projeção do fluxo de caixa e do lucro 

econômico do projeto. Ela é o somatório das operações em um determinado período, em geral 

mensal. (Silva, 2016). Demonstrativo de resultados tem periodicidade mínima anual e 

apresenta o resultado financeiro do período considerado, seja ele lucro ou prejuízo. 

(Hashimoto, Borges 2013). 

 

2.5 Plano de negócio 

 

“Um plano de negócio é pesquisar clientes, concorrentes, analisar custos, definir 

estratégias e ver um negócio e o ambiente em que ele está inserido como um todo. Esse 

conjunto de fatores projetam a visão do futuro do empreendimento. ” (Grando, 2012) 

 

2.5.1 Análise estratégica da empresa 

 

A empresa desse estudo está presente no mercado digital a cerca de 3 anos. Seu foco é 

ensinar fotografia de paisagem e viagem de maneira prática e direta aos seus consumidores. 

Um diferencial é que o conteúdo ensinado pode ser aplicado em qualquer área da fotografia, 

seja profissional em eventos ou somente por hobbie (viagens, festas, etc). 

Como um mercado considerado saturado como o de fotografia pode ser vantajoso? O 

simples fato de se avaliar quais são as principais fraquezas desse nicho, trazer uma solução 

para tal e utilizar os meios digitais e suas estratégias de marketing tornaram a empresa em 
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questão única nesse setor. Uma coisa importante levantada por seus investidores é que outro 

fator que influenciou e influencia no sucesso é o mindset (determinação e vontade de fazer 

mais e entregar sempre o melhor, ou seja, é ter paixão, foco e atenção sempre). Esse, em 

entrevista com o fundador, foi citado como um dos fatores desafiantes e difíceis de se 

administrar, seguido do dinamismo e sua imprevisibilidade. 

Por isso, a estratégia da empresa é através de cursos online meticulosamente criados, 

simplificar, descontrair e reinventar o processo de aprendizado da fotografia. Isso possibilita 

que qualquer pessoa capture fotos incríveis, com qualquer equipamento e em qualquer lugar 

de forma prática, sem precisar passar anos lendo materiais técnicos extensos. 

 

2.5.2 Clientes 

 

Conforme citado no capítulo 2.2, o consumidor tem se tornado cada vez mais 

protagonistas e influenciadores das grandes marcas. Por sua participação ser importante, é 

preciso agregar valor ao produto de acordo com a percepção desses stakeholders. 

Na entrevista, percebeu-se essa atenção, onde observar e analisar constantemente como e 

para quem um produto será oferecido são fatores extremamente importantes para o sucesso de 

uma empresa. Por exemplo, inicialmente imaginava-se que o principal consumidor seria 

masculino e com interesses parecido ao dos fundadores, porém percebeu-se que o público 

feminino é o dominante e em sua maioria são mães de família que não costumam viajar (a 

imagem abaixo aponta exatamente o número de pessoas que acessaram a página da empresa 

por faixa etária e gênero).  
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Figura 08 – Faixa etária e gênero de usuários que acessam a página da empresa (Fonte: dados da empresa) 

 

Sabendo que o cliente pode mudar sua percepção de valor do produto de acordo com 

alguns fatores, estes ilustrados na imagem abaixo, a empresa gerou uma série de atrativos, 

como: Acesso ilimitado de qualquer lugar do mundo; Conteúdo simplificado; Dinâmica de 

ensino; Além de uma comunidade virtual exclusiva para os alunos com dicas, truques, 

críticas, avaliações de fotos, novidades e dúvidas. Tudo isso somado faz com que haja um 

interesse e engajamento maior desses alunos, gerando resultados rápidos por pessoas comuns, 

com equipamentos comuns e em lugares comuns o que ao mesmo tempo se cria um estilo de 

vida único através da fotografia.  

 

 

Figura 09 – Gráfico de fatores que podem influenciar opinião do cliente 
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Analisando esse cenário, o produto ofertado pela empresa junto com todos os seus valores 

agregados se tornou um estilo de vida para seus clientes, uma inspiração e uma identificação 

com a marca. O fator humano foi elevado a um nível que tornou esses cursos únicos no 

mercado digital e isso estimula seus fundadores à constante busca por novas soluções. 

 

2.5.2.1 Concorrência 

 

Observar o mercado concorrente através das mercadorias ou serviços que ele oferece. 

Mesmo que não haja concorrente direto, é importante descrever como a necessidade do 

cliente está sendo atendida hoje. Ela pode ocorrer a nível de organização, de produto 

específico ou de linha de produtos. (Hashimoto, Borges 2013). 

 Levantando informações com o fundador, foi citado que atualmente não há um 

concorrente direto que venda algo do mesmo nicho em língua portuguesa. Isso para ele é bom, 

porém ao mesmo tempo, ter uma concorrência pode gerar novas oportunidades de atuar 

diferentemente naquele mercado e ser o melhor de todos. Afinal, um cliente com várias 

opções irá pesquisar e achar a melhor opção e num mercado sem concorrência é mais 

complicado passar credibilidade para um consumidor. 

 Já os consumidores indiretos são considerados todas as empresas que ensinem 

fotografia, porém mesmo após os 3 anos do lançamento do primeiro produto, não houve 

mudanças nesse setor que significassem uma ameaça. 

 

2.5.2.2 Briefing do novo produto 

 

A empresa possui atualmente quatro cursos, sendo estes divididos em:  dois cursos 

base e dois cursos de extensão. Os cursos base possuem a possibilidade de serem desdobrados 

em cursos de extensão com foco mais específico. 

O último curso base lançado foi em novembro de 2016 e atualmente foi identificada 

uma nova oportunidade de produto para compor a categoria que foque em um conteúdo ainda 

mais avançado, fazendo com que essa faixa de cursos abranja do nível básico ao avançado. 
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Os consumidores possíveis e diretos serão os que já cursaram o curso A e C que 

somam cerca de 9496 e que queiram se aprofundar mais em técnicas fotográficas. Vale 

ressaltar que cada produto foi lançado com diferentes estratégias, sendo alguns com foco em 

retorno de investimento alto e rápido e outros focando em aumentar a cartela de clientes.  

Devido ao último curso (D) ter sido lançado com o propósito de crescer a lista de 

clientes potenciais esse próximo terá como foco aproveitar esse aumento e lançar um produto 

com retorno de investimento alto e rápido, como foi no curso (C). Além disso, o briefing que 

a empresa passou é que este curso deve ter um custo mais elevado, sendo mais seleto e 

avançado e também foi definido que o curso será gravado no Japão. 

 

3. ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Durante a coleta de informações para elaborar a viabilidade do novo curso, percebeu-

se que a empresa não possui um histórico detalhado. Porém, com os dados obtidos, foi 

possível analisar a demanda de cada produto em relação ao tempo no mercado, o fluxo de 

caixa do faturamento de 2017, os gastos fixos e uma média do investimento inicial para a 

partir daí conseguir calcular a viabilidade do novo curso 

 

 

3.1 A viabilidade do novo produto 

 

3.1.1 Dados coletados 

 

A partir das informações disponibilizadas pela empresa sobre seu histórico de vendas 

foi possível elaborar a tabela abaixo que possibilita um entendimento melhor da sua atuação 

no mercado: 
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Figura 10 – Tabela com dados dos produtos da empresa (Fonte: dados da empresa) 

 

Observa-se que cada produto possui uma estratégia diferente. Quase todos possuem um foco 

maior em atingir um grande número de consumidores (Curso A, B e D) e somente o Curso C 

possui seu foco voltado ao retorno sobre investimento de maneira mais intensa. Isso pode ser 

analisado ao comparar o Curso A com o C. Mesmo que o curso C tenha sido lançado à 22 

meses (cerca de 48% menos tempo no mercado), ele gerou um lucro 42% maior que o curso 

A e tendo somente 24% da quantidade de clientes que o A teve. 

 Com intuito de entender melhor essa variação de faturamento e consumidores entre 

cursos, elaborou-se os gráficos abaixo demonstrando a demanda de cada um em relação ao 

tempo: 

 

Figura 11 – Gráfico da demanda de vendas do Curso A  (Fonte: dados da empresa) 
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Figura 12 – Gráfico da demanda de vendas do Curso B  (Fonte: dados da empresa) 

 

 

 

Figura 13 – Gráfico da demanda de vendas do Curso C  (Fonte: dados da empresa) 
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Figura 14 – Gráfico da demanda de vendas do Curso D (Fonte: dados da empresa)   

 

 

 

 

Figura 15 – Gráfico do histórico da demanda de vendas de todos os cursos desde a abertura da empresa (Fonte: 

dados da empresa) 
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Nota-se que os lançamentos foram estrategicamente determinados à medida que a 

curva de demanda (número de vendas) do curso anterior caía. Os três primeiros tiveram 

investimento na parte de divulgação no mês de lançamento e o último teve seu lançamento 

como webnário, onde a curva de demanda cresce no sentido contrário. Percebe-se também 

que o ciclo de vida do produto varia de acordo com seu valor, porém o retorno do 

investimento como citado anteriormente é mais rápido. 

A tabela abaixo demonstra o faturamento após 4 dias de lançamento do produto e 

comprova também que lançá-lo com preço mais elevado, mesmo que com um ciclo de vida 

mais curto (conforme observado na figura 13, página 20), gera um retorno financeiro 

extremamente elevado comparado aos demais. 

 

Figura 16 – Tabela do faturamento de cada produto em seu lançamento (4 dias)  (Fonte: dados da empresa) 

Já o gráfico abaixo mostra o fluxo de faturamento da empresa (somente entradas) de 

agosto 2015 a julho de 2017. O que confirma o que foi afirmado anteriormente sobre como a 

estratégia de retorno sobre o investimento é eficaz. 

 

Figura 17– Gráfico demonstrando o faturamento da empresa do maior lançamento em 2015 à 2017 (Fonte: dados 

da empresa) 

Produto A Produto B Produto C Produto D 

R$ 10.369,00 R$ 70.200,00 R$ 211.500,00 

Webnário, sem 

alavancagem e retorno 

direto, crescimento 

contínuo 
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Torna-se importante esclarecer também que diferentemente de outros negócios, por ser 

digital, a empresa reduz consideravelmente seus custos fixos e variáveis. Uma premissa é que 

o fundador Ricardo Polesso planeja e produz (layout, site, edição, gravação, etc) todo o 

conteúdo da empresa o que não é considerado como despesa, assim como gastos com o 

escritório e máquinas utilizadas. 

Figura 18 – Tabela de gastos fixos e variáveis da empresa (Fonte: dados da empresa)  

 

Com esses dados levantados foi possível também elaborar um fluxo de caixa com o 

faturamento da empresa do ano de 2017. 

Figura 19 – Fluxo de caixa da empresa de 2017  (Fonte: dados da empresa) 

 

É possível entender após o levantamento de todos esses dados que o conjunto de 

estratégias utilizadas pela empresa desde a sua abertura possibilitou uma estabilidade em sua 

lucratividade. Apontando que o fator de imprevisibilidade tem sido mitigado e controlado de 

maneira assertiva. 
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3.1.2 Análise de viabilidade 

 

Será considerado o investimento inicial (figura 18, somatória tabela de gastos de 

investimentos = 36.700), custos fixos (figura 18, somatória tabela XX de gastos fixos = 

33.250) e uma projeção de receitas para a partir daí avaliar a viabilidade do curso. 

 

 

 

 

 

Tendo em vista que não há juros envolvidos, que o retorno de investimento é imediato 

baseado no histórico apontado anteriormente e que os custos são basicamente voltados ao de 

uma viagem, o VP (valor presente) seria de: 325.000/68.950 = 4,71.  

Já o ponto de equilíbrio desse projeto é: Q=F/(P-V) => 325.000=68.950/737 => 93,55 
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4. CONCLUSÕES 

Este trabalho teve por objetivo verificar a viabilidade de criação de um novo curso 

online para uma empresa de fotografia. Pontuou-se e analisou-se a posição e comportamento 

da mesma no mercado, além do levantamento da importância do marketing digital atualmente 

e como as novas tendências tecnológicas têm mudado o comportamento do consumidor. 

Conclui-se que, a empresa em questão mesmo não elaborando um planejamento financeiro 

detalhado, compreende amplamente outros fatores que influenciam diretamente no interesse 

pelos seus produtos (o fator humano e estratégico). Mesmo estes não possíveis de mensurar, 

pois lidam com a confiança do consumidor e de certa maneira a imprevisibilidade do meio 

digital, foi possível levantar alguns dados que comprovaram o sucesso em projetos anteriores 

da empresa. Visto isso, lançar um novo curso online com foco em retorno sobre o 

investimento imediato, é mais que viável para a empresa do estudo.  
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Foi notado durante este estudo que não há exatamente um caminho com passo a passo 

que garanta o sucesso na abertura de uma empresa online. O que deixa em aberto a 

possibilidade de futuros desdobramentos acadêmicos com foco em entender melhor como a 

tecnologia e as novas tendências digitais vêm mudando a economia de forma drástica e direta. 

O mercado ainda está se adaptando a esse novo estilo tecnológico o que deixa portas à novos 

estudos focados nesse aspecto. 
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7. ANEXO 

Questionário de entrevista com o Co fundador 

     1 - Porque escolher o meio digital para vender um produto online? 

 

R: Entendemos que o mundo não precisa de mais uma escola tradicional de fotografia 

que siga os mesmos padrões e estruturas convencionais de ensino. Com isso em mente, 

a empresa foi criada para simplificar e inovar a forma de se aprender fotografia. 

Focando nas poucas técnicas que fazem diferença real (e imediata) nos resultados e 

que motivem a melhora contínua nas fotos feitas por pessoas comuns, com 

equipamentos comuns, em lugares comuns, e ao mesmo tempo criando um estilo de 

vida incrível através da fotografia. 

Considerando isso, a escolha de criar um negócio digital ao invés de um físico vem 

principalmente pelo poder infinito de alcance, quando se compara com o modelo 

tradicional. 

Uma pessoa que fale a língua portuguesa pode aprender fotografia conosco de 

qualquer lugar do mundo. Temos seguidores em todos os 5 continentes do mundo. 

Um aluno nosso pode acessar as videoaulas quantas vezes quiser, por onde quiser 

(celulares, computadores, televisores, tablets, etc), de onde quiser (literalmente de 

qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet) e por quanto tempo quiser (os 

acessos são vitalícios - ou até o término da existência dos cursos). 

Essa habilidade de rever e refazer gratuitamente as aulas quantas vezes forem 

necessárias, do conforto de suas casas, seria, talvez a grande vantagem para os alunos. 

Adicionalmente, a empresa cria a noção de comunidade virtual de alunos com um 

clube de fotografia. Um portal de acesso exclusivo para alunos, onde há interação 

constante entre eles para retirada de dúvidas, repasse de novidades, dicas, truques, 

críticas, avaliações de fotos. 

Já para o lado do negócio, uma empresa em meio digital corta várias etapas de um 

plano de negócios no modelo tradicional e possibilita um ROI (Return Of Investment) 

muito alto em pouco tempo. Além disto, a “infraestrutura” do negócio é também muito 
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mais gerenciável por ser de ativos virtuais, na grande maioria, e facilmente escalável 

sem precisar de grandes ajustes no negócio como um todo, diferente do que seria em 

uma escola, faculdade ou estúdio de ensino fotográfico. 

Finalmente, um dos grandes fatores que nos fez optar pelo meio digital para vender 

nossos produtos, é a escalabilidade e a habilidade de se ter “turmas" virtuais de vários 

milhares de alunos. Cada um tendo uma experiência única e pessoal dentro do curso. 

 

 

2 - Você considera fácil criar um negócio online? Porquê? 

 

R: Depende. Um negócio online pode ser tão simples quanto criar um blog e tão 

complexo quanto uma rede de importação de produtos e revenda global. 

De maneira geral, acredito haver um consenso de que negócios online tendem a ser 

menos burocráticos de se criar e também mais rápidos, justamente pelo fato de não 

necessariamente precisar de um plano de negócios ou de grandes investimentos 

iniciais. 

 

3 - Qual a estratégia da empresa?  

 

R: Possibilitar que qualquer pessoa capture fotos verdadeiramente incríveis, 

rapidamente, sem perder anos de estudos lendo manuais técnicos e excessivamente 

teóricos, com qualquer equipamento e em qualquer lugar, de forma leve e divertida. 

Estratégia: fazer isso através de cursos online com conteúdos meticulosamente criados 

visando simplificar, descontrair e reinventar o processo de aprendizado de fotografia.  

Segmentar estes cursos por nível de habilidade e interesse do aluno, oferecendo opções 

variadas de conteúdos para cada caso. 
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4 - Além da estratégia de venda utilizada nos produtos anteriores, você utilizou algum 

planejamento parar cria-los? Porque? 

 

R: A etapa mais crucial do lançamento de um novo produto é sempre o planejamento. 

Identificar necessidades, deficiências e oportunidades de negócio dentro da fotografia e 

descobrir como mitigá-las dentro de um novo produto, é sem dúvida o maior desafio. 

Todos os conteúdos oficiais, sejam eles abertos (artigos, posts, tutoriais) ou pagos, são 

complementares. Ou seja, há sempre uma preocupação nossa antes de publicar para 

que não haja concorrência ou divergências entre eles. 

Antes de cada lançamento de produtos, pensamos na relevância do material frente à 

todo conteúdo já criado e disponibilizado anteriormente. Se e somente se for 

identificado grande valia no novo produto, inicia-se o processo de idealização e 

organização do conteúdo em si para as etapas de criação. 

 

5 - Para você, qual a principal diferença entre ter um produto online e um físico?  

 

R: A habilidade de carregá-lo consigo simultaneamente em vários dispositivos e a não 

depreciação ao longo dos anos. 

Além disso, você nunca realmente “perde" ou esquece um produto digital. O acesso 

pode sempre ser gerado novamente sem precisar de nova compra. Isso não acontece 

com materiais físicos. 
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6 - Do seu ponto de vista o que é planejamento de projetos? Você fez alguma parte 

desse processo nos seus produtos anteriores?  

 

R: Planejamento de projetos é o ato de se planejar e criar seguindo um processo 

específico de etapas controladas e pré-estabelecidas que visam o sucesso como 

objetivo final. 

Sendo qualquer publicação da empresa um projeto, sem dúvida alguma houve e 

continuará havendo a presença de macro etapas e marcos específicos no processo de 

criação dos produtos. 

 

7 - Qual a ou as partes mais difíceis de se administrar em um negócio online? 

 

R: Imprevisibilidade. Por mais favorável e promissor que um lançamento possa 

parecer, os resultados são sempre uma incógnita. 

Foco e administração do tempo. A eterna batalha do empreendedor digital é a luta 

interna pelo foco e utilização inteligente do tempo. 

Dinamismo. Se por um lado um negócio digital pode sair do 0 aos 100km/h em pouco 

tempo, ele pode frear ou parar totalmente ainda mais rapidamente em função de fatores 

que nem sempre podem ser controlados (ou previstos). 

 

8 - O sucesso de uma empresa no meio digital tem muitas variáveis, quais delas são as 

mais importantes? 

 

R: Relevância, consistência e persistência.  

Persistência está sempre entre os principais pilares de qualquer negócio de sucesso. 

Leve o tempo que levar, custe o que custar, um negócio de sucesso geralmente foi 

construído sem que houvesse um plano B. Ou funciona ou funciona. 
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A consistência entra no que diz respeito aos produtos lançados com a mesma cara 

(qualidade, objetividade, estilo) e conformidade com a missão do negócio e com o 

público alvo.  

A relevância entre as demais empresas que atuam no nicho escolhido é outro fator 

decisivo para o sucesso. Quando mais relevante e pertinente a proposta da empresa, 

maiores as chances de destaque e sobrevivência. Isso associado à qualidade e 

diferenciais dos produtos, ajuda positivamente também. 

Além disso, é claro, objetivos claros e foco são de extrema importância.  

 

9 - Qualquer pessoa pode abrir uma empresa online e ser bem sucedida? Que tipo de 

perfil seria o ideal? 

 

R: Sim. Uma pessoa uma vez disse que pessoas não nascem empreendedoras, mas sim 

se tornam ao longo da vida. Com a liderança é a mesma coisa. 

Dito isso, um perfil forte nas disciplinas de responsabilidade, comprometimento e 

criatividade acredito ser o ideal para a criação de uma empresa online do zero. 

 

10 - Você acha que a internet poderia ser mais bem explorada para negócios online? 

 

R: Sem dúvida. O Brasil hoje está meramente começando a explorar o mundo digital. 

Países como os Estados Unidos estão muito mais maduros nisso e o mercado de lá 

praticamente saturado em algumas áreas. 

Acredito que inevitavelmente o meio digital vai ganhar cada vez mais espaço nesse 

sentido. 
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11 - Quais são os concorrentes diretos? E Indiretos? O que pensa a respeito disso, quais 

os riscos? 

 

R: A empresa hoje não tem competição direta devido ao nicho ser bem específico 

dentro da fotografia (viagem e paisagem). 

Não temos conhecimento de nenhum outro negócio digital com relevância dentro desse 

meio aqui no Brasil. No mundo a fora existem inúmeros negócios semelhantes e de 

sucesso também. 

Sobre concorrência, ao contrário do que muitos pensam, talvez, acho saudável e uma 

ótima oportunidade de negócio. Quando se tem muita concorrência, tem-se também a 

oportunidade de atuar diferentemente dentro do mesmo nicho e talvez ser o melhor 

dentre todos. 

A respeito de concorrência indireta, talvez pode-se considerar qualquer outro produto 

que ensine fotografia. 

 

12 – Atualmente sua empresa conta com 4 cursos, qual fator foi decisório para a 

elaboração de um novo? 

 

R: O leque de cursos oficiais foi dividido no que chamamos de cursos base ou cursos 

pilares (que são o Curso A e o Curso C) e os cursos de extensão. Em cima dos cursos 

base, pode-se criar infinitos outros com focos específicos ou cursos de extensão, 

demonstrando/atualizando as mesmas técnicas em lugares/situações diferentes. 

No caso específico do novo curso em questão, foi pensado em fazer um curso ainda 

mais avançado principalmente para alunos que já cursaram os cursos de Introdução e 

também o Master. Este entrando na categoria dos cursos base, formando uma 

sequência de cursos que cobrem totalmente os níveis básico, intermediário e avançado. 

 


