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RESUMO 

Diante um cenário econômico e turbulento (o maior da história), não somente e não 

necessariamente todo o mercado acaba se enquadrando em tal situação, e é o que o mercado 

fitness vêm demonstrando nos últimos anos, principalmente no Brasil. Batendo recordes atrás 

de recordes, o setor vem crescendo muito e ganhando lideranças no ranking mundial. Uma das 

maneiras de fugir da crise é pulverizando mais o seu mercado e buscando novas formas de se 

faturar, e é sobre isso que este projeto foi desenvolvido. Buscando soluções para problemas de 

sazonalidade e melhor a qualidade e diversidade do mix de produtos, esse trabalho apresenta 

um projeto que possui uma altíssima rentabilidade, rápido retorno e também muito baixo risco, 

pois não despende de muitos investimentos e utiliza a atual estrutura da organização. 

Portanto, o que se observa são resultados muito satisfatórios, mesmo diante do cenário mais 

pessimista. 

 

Palavras Chave: Otimização. Moda Fitness. Alternativas para a crise.  

    



 

 

ABSTRACT 

Ahead a economic and turbulent scene (the greater of history), not only and not necessarily all 

the market finishes if fitting in such situation, and is what the market fitness comes in recent 

years demonstrating, mainly in Brazil. Beating records behind records, the sector comes very 

growing and gaining leaderships in ranking world-wide. One in the ways to run away from the 

crisis is spraying more its market and searching new forms of if invoicing, and is on that this 

project was developed. Searching solutions for problems of better seasonality and the quality 

and diversity of the mix of products, this work presents a project there are a highest yield, fast 

return and also very low risk, therefore does not expend of many investments and uses the 

current structure of the organization. 

Therefore, what it is observed are resulted very satisfactory, exactly ahead of the scene most 

pessimistic. 

Key Words: Optimization. Fitness fashion. Alternatives to the crisis. 
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1. INTRODUÇÃO  

No Brasil e no mundo, a busca por melhor qualidade de vida e questões estéticas tem 

aumentado significativamente nos últimos anos. Hoje o país ocupa a liderança mundial em 

cirurgias plásticas e perfumaria, o que demonstra claramente a vaidade na característica 

brasileiras. 

 Segundo dados do SEBRAE do ano de 2015, entre o ano de 2007 e 2012 houve um 

crescimento de 133% no número de empresas no mercado de academias. Os números só 

animam o mercado interno, que hoje conta com aproximadamente 32.000 estabelecimentos de 

academia (segunda posição no mundo), ocupa a quarta posição em número de alunos (8 milhões 

de alunos) e o décimo em faturamento (2,4 bilhões de dólares), de acordo com a IHRSA, 

associação internacional do mundo fitness. 

O lifestyle fitness (utilização de roupas de academia para o dia a dia)  tem se tornado 

uma boa oportunidade para o mercado, portanto esse trabalho foi realizado com objetivo de 

analisar a viabilidade de implantação de uma linha de roupas fitness em uma empresa já 

existente do ramo de confecções, através do desenvolvimento de um plano de negócio, análises 

de ambiente, viabilidade e indicadores financeiros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Nesta etapa do projeto apresenta-se a utilização do plano de negócios e diversas 

ferramentas e indicadores estratégicos e financeiros como TIR (Taxa Interna de Retorno), VPL 

(Valor Presente Liquido), SWOT, Payback e Payback descontado. 

2.1 FITNESS NO BRASIL 

 A tendência e preocupação do brasileiro com corpo e a saúde tem impulsionado o 

mercado de moda aeróbica. De acordo com dados da Associação Brasileira da Industria do 

Esporte, o Brasil tem mais de 7 mil lojas especializadas no setor esportivo e 14 mil que vendem 

algum item esportivo. Tal número vem acompanhado da crescente atividade das academias, 

que hoje ocupa o segundo lugar no ranking mundial em número de academias, atrás apenas dos 

Estados Unidos. 

 Segundo a ACAD (Associação Brasileira de Academias), do ano de 2010 para 2014, o 

número de academias dobrou de 15.000 para 30.000 unidades no país. Hoje conta com mais de 

32.000 unidades em todo o território brasileiro, 8 milhões de alunos e um faturamento em torno 

dos 3 bilhões de dólares. 

O mercado fitness no Brasil tem ganhado seu espaço expressivamente nos últimos anos. 

Estima-se que no ano de 2016 a participação do mercado dos esportes no PIB brasileiro 

representou 1,9%.  

 

2.2 CONCEITO E CARACTERISTICAS DO PRODUTO FITNESS 

Junto ao aumento de demanda nos produtos de linha fitness, aumenta-se também a 

exigência dos clientes, logo torna-se necessário que os fabricantes ou integrantes da cadeia do 

produto busquem unir conforto, tecnologia e design. 

Para alguns possa parecer algo simples e até mesmo comum, porém o mundo da 

confecção de produtos esportivos passa a cada ano por maiores exigências para que se tenha 

produtos de alta performance. Existem inúmeros tipos de tecidos e malhas que são utilizados 

em moda fitness os quais podem se destacar as microfibras de poliamida e poliamida com 

elastano. 
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A poliamida é um polímero derivado do petróleo e é considerado dentro do ramo 

confeccionista uma nobre e cara matéria-prima para fabricação de artigos esportivos. Outro 

fator importante e que revolucionou a maneira de se produzir artigos esportivos é o elastano, 

por muitos conhecido como nylon ou Lycra e que veio por volta de 1960 para substituir a 

borracha, pois suporta de duas a cinco vezes mais tensão, é um terço mais leve e com capacidade 

de esticar sete vezes mais e tornar ao tamanho original, sem perder a forma.  

Com a evolução dos anos, a tecnologia foi se aprimorando cada vez mais e os produtos 

acompanhando essa evolução. Hoje possuem produtos com tecnologia que afasta a umidade do 

corpo para manter o usuário seco e fresco em dias quentes e nos dias frios as fibras agem como 

isolantes térmicos. Outros possuem proteção UV+40 (contra raios ultravioleta) e produtos com 

características positivas do algodão (textura e aparência) com a tecnologia do nylon, que 

aumenta a respirabilidade do tecido, seca mais rápido e mantém a cor por mais tempo. 

 

2.3 PLANO DE NEGÓCIOS 

Planos de negócios são necessários nas mais diversas situações: seja para ampliar uma 

linha de montagem, verificar a viabilidade de se atender um novo mercado, seja para averiguar 

a viabilidade de um novo negócio, entre tantas outras exigências que o demandem 

(CECCONELLO, 2008). 

Tal necessidade surge devido aos dados apresentados no mercado brasileiro, onde indica 

que mais da metade das empresas não chegam ao seu terceiro ano de vida. Dentre os principais 

motivos dessa mortalidade pode-se destacar: 

• Falta de experiência no ramo; 

• Pouco tempo dedicado ao estudo da viabilidade do negocio; 

• Falta de planejamento antes da abertura; 

• Descuidos administrativos, principalmente do fluxo de caixa; 

• Dedicação parcial ao negócio; 

• Impostos/encargos elevados. 

Pode-se notar que os principais motivos que levam novas empresas ao fechamento são 

relacionados à falta de planejamento e problemas que podem e devem ser identificados na 

execução do plano de negócio, porém que não garante o sucesso do projeto. Outro grande erro 
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ocorre do desejo dos proprietários, que tendem a tomar decisões em julgamentos pessoais, 

relações de causa e efeito fictícios, pontos de vista parcial baseados em experiências passadas 

e que não se aplicam em determinadas situações.  

Segundo Cecconello (2008), “a forma de evitar diagnóstico ingênuo e suas 

consequências inconvenientes, o passo lógico é buscar a racionalização dessa intuição que 

serviu como sinal de alerta, buscando-se conhecer mais sobre os aspectos que fazem parte do 

que se quer analisar”. Logo, afirma-se a necessidade de execução do plano de negócio para 

novos projetos, que devem seguir uma determinada estruturação lógica e objetiva, conforme 

André Neto et. al. (2013) apresenta: 

a) sumário executivo: uma das mais importantes seções do plano de negócio, onde deve-

se prender a atenção do leitor, apresentar superficialmente a oportunidade, conceito do 

negócio, panorama do setor, mercado alvo, vantagem competitiva, modelo de negócio 

e oferta. 

b) empresa: descrição e identificação da empresa e de seus produtos. Utilizar de dados 

racionais e emocionais que respaldem sua história nessa seção. 

c) mercado: quem são, quantos são e quais hábitos possuem os potenciais clientes. 

d) operacional: onde serão instaladas as novas operações, características das instalações, 

diferenciais técnicos e benefícios que trarão ao cliente. 

e) organização: descrição de como será a estrutura da equipe envolvida. 

f) riscos: como serão encarados os riscos do projeto para que se gere credibilidade aos 

investidores. 

g) plano financeiro: finalidade de analisar a viabilidade do projeto, explicar o mais 

detalhado possível a origem e o destino dos recursos,  efetuar as possíveis projeções 

(pessimista, moderado e otimista) e demonstração de resultados. 

h) cronograma: efetuar um cronograma que contemple os principais eventos físicos e 

financeiros do projeto. 
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2.4 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

Todo e qualquer investimento a ser realizado deve ser analisado os riscos, tempo de 

retorno do capital investido, análises de viabilidade e rentabilidade do projeto, e para mensurar 

e demonstrar aos investidores a validade de um plano de negócio (seja ele um incremento em 

um negócio já existente ou em um novo projeto) são utilizados alguns índices e ferramentas 

financeiras. Neste projeto serão utilizados 4 desses índices: 

• VPL (Valor Presente Líquido) 

• Payback e Payback descontado; 

• TIR (Taxa Interna de Retorno) 

• TMA (Taxa Mínima de Atratividade) 

Tais indicadores acima citados servem (em conjunto) para se fazer uma consistente 

análise de um possível investimento a ser realizado. 

 

2.4.1 VPL (VALOR PRESENTE LIQUIDO) 

Por que se utiliza o Valor Presente Líquido como o primeiro indicador antes de mais 

nada?  

O VPL representa o valor monetário na data de hoje, proporcionado pela realização do 

investimento ou do recebimento em análise (BOGGISS et. al. 2012). R$ 100,00 investidos hoje 

não será os mesmo R$ 100,00 daqui a 3 anos e essa visão os investidores precisam ter para que 

se avalie a viabilidade desse projeto.  

O indicador permite compreender se ao final do período o investimento gerou ou não 

rentabilidade real, considerando a taxa mínima de atratividade de acordo com a posição do 

mercado (normalmente utilizado a taxa SELIC + riscos calculados no investimento). Casarotto 

Filho e Kopittke (2010 p. 42) diz que a TMA é a taxa a partir da qual o investidor considera 

que está obtendo ganhos financeiros. 
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A formula de se chegar no Valor Presente Liquido de uma aplicação é a seguinte: 

 

Figura 1 - Fórmula VPL 

 

Fonte: Autor (2017). 

Segundo BOGGISS et. al. (2012), após realizar os cálculos referentes ao VPL, analisa-

se da seguinte forma: 

• VPL > 0 aceita-se, pois o investimento acarreta ganho de valor monetário. 

• VPL = 0 indiferente. 

• VPL < 0 rejeita-se, pois o investimento acarreta perda de valor monetário. 

Conclui-se que quando o VPL é positivo o projeto é viável, pois considerando todos os 

fluxos de caixa, descontando a taxa mínima de atratividade (TMA), ainda possui valor 

monetário líquido positivo ao final do período. 

 

2.4.2 PAYBACK E PAYBACK DESCONTADO 

O Payback é um indicador utilizado para saber quando o investimento aplicado trará 

retorno ao bolso do investidor. Abaixo ilustração para melhor entendimento: 

Figure 2 - Payback 

 

Fonte: Gestão e soluções (2015). 

https://gestaoesolucoes.files.wordpress.com/2015/08/payback-1.gif
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Ou seja, neste exemplo o capital de R$ 20.000,00 investido obteve retorno entre o ano 2 

e 3. Para saber exatamente o período que obteve o payback, divide-se 7000/8000 = 2,875, ou 

seja, 2 anos + 87,5% do terceiro ano, resultando em 2 anos e 10 meses. 

É necessário diferenciar payback e payback descontado. De maneira simples, o que 

difere os dois métodos é que no payback descontado é levado em consideração o custo do 

dinheiro no tempo, e no payback simples não.  

 Segundo Bourdeaux-Regô et al (2010) o payback simples é considerado uma ferramenta 

ultrapassada, pois o mesmo não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, taxa 

mínima de atratividade do período, fluxos de caixa, o que pode gerar diversas distorções dos 

resultados, portanto é utilizado o payback descontado, que considera todas as variáveis do 

período. 

 

2.4.3 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 Conforme é descrito por Westerfield (2002) “a TIR representa o mais próximo que se 

pode chegar do VPL, sem que realmente se tenha um critério como o do VPL. O raciocínio 

básico por trás da TIR é o de que se procura obter uma única cifra para sintetizar os méritos de 

um projeto”.  

Em resumo a taxa interna de retorno deve ser maior que a taxa de desconto utilizada no 

VPL, pois isso indica que o projeto está gerando um retorno maior do que a taxa de desconto 

do projeto (o mínimo necessário para que se tenha lucro no projeto). 

Para exemplificar utiliza-se os seguintes dados: 

Para que o VPL de um projeto seja 0, ou seja, para que seja indiferente se fazer um 

investimento ou não, a taxa de desconto encontrada foi de 21%, logo para que o projeto seja 

viável a TIR necessita ser maior que 21%, caso contrário esse projeto não deve ser aceito pelo 

investidor. 

Em regra geral é utilizada o seguinte critério: 

• TIR superior à taxa de desconto deve-se aceitar o projeto. 

• TIR inferior à taxa de desconto deve-se rejeitar o projeto. 
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2.5 ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT (sigla em inglês) ou FOFA (sigla em português) significa forças, 

oportunidades, fraquezes e ameaças, ou seja, é uma matriz muito comum e utilizada pelas 

empresas para fazer analises estratégicas, levando em consideração os ambientes internos e 

externos da organização. Abaixo segue exemplo: 

 

  

Figure 3 - Matriz SWOT 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

 O exemplo acima citado demostra claramente o objetivo de se mapear estrategicamente 

sua organização. 
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3. METODOLOGIA 

 O desenvolvimento deste projeto é proposto para uma empresa que comercializa 

produtos da linha de moda intima feminina e masculina. Com mais de 17 anos de atuação no 

mercado nacional e forte reconhecimento da marca regionalmente, a organização comercializa 

produtos de alta qualidade, com alto valor agregado, através de consultoras independentes de 

venda. 

 O projeto foi proposto devido à sazonalidade de venda dos produtos hoje trabalhados e 

também da alta procura pelos produtos, neste projeto apresentados, pelas revendedoras atuais 

do negócio, além do crescimento expressivo que vem apresentado a linha fitness no mercado 

nacional.  

 A busca por qualidade de vida e estética é algo que aumenta a cada ano que passa, 

conforme apresenta dados registrados aqui, logo viu-se, além da demanda já existente, uma 

oportunidade ainda maior de entrar e agregar à estrutura existente essa nova linha de produtos, 

que se faz muito parecida (processos, matérias-primas e público) com a atual atuação da 

empresa. 

Demais informações do projeto sobre os produtos, sazonalidade, meios de produção, 

público alvo e outros serão apresentados a partir do item 4 deste projeto. 

 Todas as informações aqui registradas foram retiradas de dados reais e utilizados hoje 

pela empresa, além de todas pesquisas bibliográficas. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 Segundo a ACAD (Associação Brasileira de Academias), do ano de 2010 para 2014, o 

número de academias dobrou de 15.000 para 30.000 unidades no país. Hoje conta com mais de 

32.000 unidades em todo o território brasileiro, 8 milhões de alunos e um faturamento em torno 

dos 3 bilhões de dólares. 

A tendência e preocupação do brasileiro com corpo e a saúde tem impulsionado o 

mercado de moda aeróbica. De acordo com dados da Associação Brasileira da Industria do 

Esporte, o Brasil tem mais de 7 mil lojas especializadas no setor esportivo e 14 mil que vendem 

algum item esportivo. Tal número vem acompanhado da crescente atividade das academias, 

que hoje ocupa o segundo lugar no ranking mundial em número de academias, atrás apenas dos 

Estados Unidos. 

O mercado fitness no Brasil tem ganhado seu espaço expressivamente nos últimos anos. 

Estima-se que no ano de 2016 a participação do mercado dos esportes no PIB brasileiro 

representou 1,9%, ou seja, estamos falando de cifras na casa de 119 bilhões de reais. 

O lifestyle fitness (utilização de roupas de academia para o dia a dia)  tem se tornado uma 

crescente e constante tendência no Brasil, conforme mostram os números, e é neste ponto onde 

Aimê e fitness se encontram. 

Em análise aos números da empresa, nota-se que em alguns meses (começo de ano e meses 

de inverno), os números de vendas dos produtos de lingerie caem até 36%, e então surge uma 

oportunidade para se trabalhar com produtos da linha fitness, tendo em vista que 23% de nossas 

vendedoras já buscaram essa linha para trabalhar junto à lingerie. 

Hoje a Aimê possui regionalmente uma marca muito forte e reconhecida, estrutura própria 

de vendas, além de todo o know-how produtivo para se trabalhar com essa nova linha. Possui 

também canais de vendas contando com aproximadamente 1.000 consultoras ativas, logo 

poderia trabalhar com uma linha no fitness que agregaria no seu mix de produtos e 

consequentemente abriria uma nova janela de entrada de caixa. 
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Os diferenciais que são utilizados hoje na linha de lingerie seriam os mesmos para fitness, 

que é produtos de alta qualidade, com uma marca consolidada e reconhecida no mercado e 

consequentemente possuir valor agregado alto nos produtos. 

Apesar de ter fabricação própria, a nova linha deve contar com terceirização do processo 

de produzindo, salvo a compra de matérias-primas, modelagem e corte das peças (dessa forma 

assegura-se a qualidade dos produtos). Os benefícios da terceirização são que não há 

necessidade de investimentos em estrutura produtiva, funcionários e aumento de custos fixos 

em geral, utilizando a mesma estrutura de vendas atual.  

  

4.2 A EMPRESA 

A empresa fundada a aproximadamente 17 anos e é especializada na linha de lingeries, 

tanto linha dia, quanto linha noite (camisolas e pijamas). Hoje é uma empresa de renome na 

região, conquistada por seus produtos de altíssima qualidade e designs diferenciados, dessa 

forma consegue entregar um produto com valor agregado alto ao seu cliente. 

 

• Missão: entregar produtos que permitam as mulheres se sentirem poderosas de corpo e 

alma. 

• Nossa Visão: estar entre as 3 maiores empresas do ramo de lingerie do Brasil nos 

próximos cinco anos. 

A oportunidade de lançar a nova linha, surge da demanda de suas atuais revendedoras e da 

situação que sofre em determinados períodos do ano com a sazonalidade de vendas. 

Os produtos inicialmente a serem produzidos são calças e shorts leggings dos mais variados 

modelos, com as melhores matérias-primas utilizadas no mundo (atualmente usada hoje na 

linha de lingeries), portanto faz com que se tenha produtos da mais alta qualidade e se consiga 

vender com margens de lucro de 10% a 15% maiores que os concorrentes. 

Outra vantagem competitiva é o grande nome da marca hoje e que está atrelado à qualidade, 

design e confiança no seu produto. Segundo pesquisas realizadas pelo Senso Feminino de 

Londrina, a marca é a mais lembrada na cidade de Londrina entre o público feminino de 18 a 

40 anos.  
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A cada 10 pessoas que compram nas lojas ou de revendedoras, 7 compram somente da 

Aimê. 

 

4.3 O MERCADO 

Não é novidade que a população brasileira é vaidosa, tendo em vista que somos os líderes 

mundiais em cirurgia plástica, perfumaria e segundo colocados na área de cosméticos. Isso 

favorece alguns setores na economia. 

Mesmo diante da crise que vem sendo carregada a alguns anos, segundo o International 

Health, Racquet e Sportsclub Association (IHRSA, que é o instituto internacional do mundo 

fit), em 2015 o setor cresceu 8% no país e a tendência é que o setor cresça ainda mais nesses 

próximos anos. 

Tendo em vista tal crescente, pode-se aproveitar o canal de vendas atual e utiliza-lo para 

divulgação e expansão da nova linha de produtos, pois além de possuir mais de 4.000 

revendedoras pelo Brasil, possui uma base de clientes de aproximademente 25.000 clientes 

potenciais cadastrados, podendo ser contatados das mais diversas formas.  

 

4.4 OPERAÇÕES 

 Toda operação está baseada na utilização da mesma estrutura hoje existente, de tal forma 

a manter os custos fixos e terceirizar 95% do processo produtivo para que esse custo seja 

variável e controlado de acordo com a demanda. Hoje já se possui diversos parceiros produtivos 

que executam este tipo de operação e com capacidade muito além do previsto para início do 

projeto. 

 Toda parte de estocagem será administrada pela atual controladoria de estoques, que 

deve controlar a demanda, disponibilidade dos produtos. 

 Os horários de funcionamento de venda da nova linha deverá ser o mesmo de linhas já 

existentes (horário comercial 09:00 às 18:00), tendo somente como extra dois colaboradores 

focados na revenda destes produtos. 
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4.4.1 MARKETING E ESTRATÉGIA DE VENDAS 

 Toda parte de divulgação e estratégia de vendas será realizado pela equipe de marketing 

interno, através de e-mail marketing para nossa base de clientes cadastrados e também através 

da divulgação para as atuais clientes de lingerie, no momento que a venda estiver sendo 

realizada. 

 O único investimento de divulgação necessário para tal linha é uma sessão de fotos 

institucionais realizadas em um local adequado, e, por conseguinte adesivagem do trabalho 

realizado no ponto de vendas. 

 

4.5 PRINCIPAIS RISCOS 

 Para demostrar os riscos, deve-se levar em consideração riscos internos e externos, ou 

seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que será ilustrada abaixo: 

 

Table 1 - Matriz SWOT 

 

 

 

MATRIZ SWOT 

 

 

AMBIENTE INTERNO 

FORÇAS: 

Qualidade 

Marca 

Know-how produtivo 

FRAQUEZAS: 

Produto 

 

AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES: 

Demanda já existente 

Mercado crescente 

 

AMEAÇAS 

Fornecedores 

Fonte: Autor (2017) 
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 As forças (ambiente interno) que se pode apresentar é a alta qualidade que hoje possui-

se nos produtos, tendo em vista que as matérias primas são praticamente as mesmas e todo o 

conhecimento é adquirido hoje. A marca é muito reconhecida e buscada pelos clientes no estado 

e no país e todo o know-how produtivo e de produto é de domínio.  

 Vale ressaltar as oportunidades que o mercado oferece e passa muita segurança ao 

investimento, que é a demanda já existente, que como citado na sessão 4.1, 23% das clientes 

ativas já buscaram e solicitaram tal linha para se vender, ou seja, estamos falando de 230 

clientes prontos para fazer parte do grupo de clientes. Além de tudo, é louvável analisar a 

crescente do mercado fitness no Brasil, que ano após ano bate recordes de crescimento, tendo 

registrado um aumento de 8% no auge da crise financeira no ano de 2015. 

 Uma fraqueza que a empresa possui é de nunca ter comercializado esse tipo de produto, 

porém com toda experiência e suporte que possui, consegue alcançar o mais alto nível de 

produto para que seja disponibilizado para o seu cliente. 

 As ameaças aparentes é apenas uma, pois toda produção será terceirizada, logo em caso 

de não correspondência dos fornecedores fabricantes a empresa é ameaçada a não atender sua 

demanda e ficar sem produtos. Tal problema é sanado com a pulverização de fornecimento e 

controle diário junto aos fornecedores, desta forma prevendo possíveis falhas e erros durante o 

processo.  

 

4.6 LEVANTAMENTOS FINANCEIROS 

4.6.1 CUSTO DO PRODUTO 

Os dados abaixo representam o exemplo de um dos produtos que serão comercializados. 

Para se chegar no custo do produto, foi utilizado um simulador de encaixe (através de 

integrações) que busca o melhor encaixe possível das peças durante o corte das malhas. 
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Figure 4 - Encaixe dos moldes 

 

 Fonte: Autor (2017) 

 Dados técnicos do risco: 

• Largura: 1,70 m 

• Comprimento: 1,99 m 

• Quantidade de peças: 4 

• Aproveitamento 77,84% 

• Valor estimado por peça: R$ 12,53 

Após conclusão do custo de tecido por peça, apresenta-se os dados de custo: 

DESPESAS COM PRODUTO 

Tecido 12,53 

Mão de obra 2,5 

Etiqueta composição 0,20 

Reflexivos 0,50 

Linha e fio 0,21 

Tag 0,38 

Etiqueta TAG 0,02 

Embalagem 0,50 

TOTAL: 16,84 
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Para se chegar à formação do preço de vendas do produto, deve-se conhecer todos os 

gastos incidentes sobre o mesmo: 

• Imposto (Simples Nacional considerado tabela máxima) : 11,61% 

• Comissão de vendas: 2% 

• Frete: 3% 

• Taxas bancárias: 2% (média calculada) 

• Margem de lucro: 25% 

 

As taxas bancárias foram calculas de acordo com as medias hoje obtidas. 

Além desses índices, a empresa considera o valor percebido de marca e qualidade, 

formando assim o preço a partir do markup estipulado de 3, ou seja, todo produto vendido terá 

de custo de mercadoria vendida (CMV) de 33,33%. 

 

4.6.2 CUSTOS FIXOS E INVESTIMENTOS INICIAIS 

 Como citado anteriormente, a nova linha de produtos será vendida através do canal de 

vendas já utilizado, sem necessidade de novo espaço físico, apenas necessitando a contratação 

de 2 colaboradores, efetuar uma sessão de fotografias institucionais e adesivagem no ponto de 

vendas, portanto apresenta-se os custos e investimentos: 

INVESTIMENTO INICIAIS   

Capital de Giro 40.0000 

Sessão fotográfica institucional 7.500 

Adesivagem do ponto de venda 2.500 

  
CUSTOS FIXOS   

Funcionarios (c/ encargos) 3.400 
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4.7.1 CENÁRIO PESSIMISTA 

 Considerando que hoje 23% dos clientes já procuram tal linha para vender, no cenário 

pessimista iremos considerar que apenas alguns clientes busque o produto e efetue uma compra 

inicial de baixo valor. 

Table 2 - Cenário Pessimista 

 

Fonte: Autor (2017) 

  

Como se pode notar, apesar de um cenário pessimista, o projeto não apresenta grandes 

custos, pois aproveita toda a estrutura hoje utilizada e faz com que o projeto se pague 

rapidamente, conforme observa-se abaixo: 

 

 

Table 3 - VPL. TIR PB PESSIMISTA 

 

Fonte: Autor (2017). 
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4.7.2 CENÁRIO REALISTA 

 O cenário realista, considera uma venda três vezes acima do cenário pessimista. Segue 

abaixo analises: 

 

Table 4 - CENARIO REALISTA 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 Segue analises financeiras do cenário em questão: 

 

Table 5 - VPL, TIR, PB REALISTA 

 

Fonte: Autor (2017).  
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4.7.3 CENÁRIO OTIMISTA 

 No cenário otimista foram usados indicadores 6 vezes maiores que o pessimista e 2 vezes 

maiores que o realista: 

 

Table 6 - Cenario otimista 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 Segue analises financeiras do cenário em questão: 

 

 

Table 7 - VPL, TIR, PB OTIMISTA 

 

Fonte: Autor (2017). 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Para maior clareza e compreensão dos dados, os cenários foram unificados em uma única 

tabela, para que seja possível a identificação e melhor analise. 

Table 8 - Cenários comparativos 

 
  PESSIMISTA REALISTA OTIMISTA 

FC1 $27,348.76 $88,302.29 $169,529.03 

FC2 $31,920.28 $96,149.79 $195,427.59 

FC3 $37,177.52 $111,041.46 $225,210.93 

FC4 $41,208.07 $122,458.41 $248,044.82 

FC5 $45,641.68 $135,017.05 $269,137.60 

VPL $68,615.51 $309,642.56 $668,897.11 

TIR 59.02% 185.68% 353.68% 

PAYBACK 1.71 0.57 0.29 

PAYBACK 

DESCONTADO 2.76 1.16 0.48 
Fonte: Autor (2017). 

  

Como se pode observar, o VPL de todos os cenários são muito animadores e demonstram 

que os projetos são viáveis. A Taxa Interna de Retorno (TIR) mostra que até no cenário mais 

pessimista, o projeto se mostra com alta taxa de retorno, superando em muito a taxa necessária 

para zerar o VPL. No cenário pessimista o payback descontado foi de 2 anos e 9 meses, no 

realista foi de 1 ano e 2 meses praticamente e no melhor dos cenários, o investimento retornaria 

ao bolso da empresa (considerando o valor do dinheiro no tempo) em quase 6 meses de projeto. 

Um fator muito importante a ser analisado e citado é que o projeto apresenta bons 

resultados, também devido que a empresa já se encontra em operação, com seus devidos custos 

alocados, com todo o know-how de operação já em funcionamento, portanto quando a nova 

linha de produtos for adequada ao quadro da empresa, os resultados irão aparecer com bastante 

facilidade, tendo em vista a alta rentabilidade e valor agregado que esse produto está sendo 

vendido. 

Vale ressaltar também, que a estratégia de transferir praticamente 100% dos custos para 

o variável, faz com que a empresa tenha um baixo risco, pois em caso de fracasso total (algo 

que comprovadamente através do estudo se mostra de difícil ocorrência), a organização não 

necessita despender de muito caixa, não fica com passivos grandes para o futuro e consegue 

retomar suas atividades ao normal com pouca energia gasta. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da atual situação que o país tem passado nos últimos anos, as empresas têm se 

desenvolvido, buscado e criado novas maneiras de se fazer trabalhar, além de melhorar a 

qualidade dos negócios que acabam se concretizando. 

É de extrema valia ressaltar que mesmo diante de um cenário turbulento, muitas pessoas 

encontram maneiras e acabam se obtendo melhores resultados até melhor do que em ‘tempos 

menos chuvosos’.  

O mercado de fitness e moda fitness é um dos que vem se destacando no mercado como 

um todo, apresentando crescimentos anormais para a atual situação do país, portanto esse 

projeto aqui apresentado busca ir de encontro com essa crescente onda que pode contribuir para 

o crescimento e melhoramento do portfólio de produtos da empresa. 

 Então, frisa-se que tal plano de negócio demonstra sua viabilidade econômica, 

operacional e financeira e pode contribuir tanto no mix de produtos da empresa, quanto soluções 

financeiras nos períodos de sazonalidade que se passam durante o ano. 
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