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RESUMO 

O projeto a seguir foi desenvolvido para atender as demandas do TCC – Trabalho 
de Conclusão de Curso, da Faculdade ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL, e 
tem como objetivo apresentar um plano de negócios e estudar a viabilidade 
econômica e financeira para a abertura de uma empresa especializada em serviços 
de qualidade de vida, saúde e bem estar para condomínios residenciais clube no 
município de Curitiba/PR. O processo de definição do presente plano foi 
estabelecido através da identificação de uma crescente oportunidade de negócios 
no ramo de saúde e bem estar e do crescimento do mercado de condomínios clube 
na cidade de Curitiba. Os serviços propostos neste plano possuem como objetivo 
otimizar o espaço oferecido pelo condomínio e proporcionar uma melhor qualidade 
de vida para o público alvo, sendo estes crianças, adolescentes, adultos e idosos 
entre 6 a 80 anos. A pesquisa aplicada neste projeto foi desenvolvida através do 
método descritivo e será melhor abordada no decorrer do trabalho juntamente com 
os estudos de marketing, administrativo e financeiro. Por fim, será demonstrado ao 
final do trabalho, que os estudos realizados apontam a viabilidade do negócio 
apresentado junto aos condomínios clube. 
 
Palavras-Chave: saúde, bem estar, condomínio clube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

  

ABSTRACT 

The following project was developed according with the demands of the LCC - Labor 
Course Completion - of the University ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL, 
and aims to present a business plan and to study the economic and financial viability 
to open a company specialized in services related to quality of life, health and welfare 
for residential club condos in the city of Curitiba / PR. The processs of defining the 
folowing Project was established throught the indentification of the growth of 
business opportunities on the field of health and welfare and the growing of the club 
condos market in the city of Curitiba.  The proposed services are meant to optimize 
the space provided by the condo and ensure a better quality of life for the target 
audience (children, adults and elderly people between 6 and 80 years old). The 
survey was conducted by the descriptive method and will be better approached later 
on this project together with the business, marketing and financial study. Finaly, it will 
be shown at the end of the work that, the studies point to the viability of the business 
next to the club condos.  
 

Keywords: health, welfare, club condo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o aumento da expectativa de vida das pessoas, a sociedade 

contemporânea demonstra uma preocupação crescente com a saúde, estética e 

qualidade de vida. 

Com esta demanda, tem crescido o mercado de condomínios clube, novo 

conceito de moradia nos dias atuais, que muitas vezes são enormes, contendo itens 

de lazer, academias, quadras, piscinas, salões fitness, entre outros, atualmente a 

cidade de Curitiba possui 56 condomínios Clube. Com o objetivo de facilitar o dia a 

dia das pessoas que vivem em grandes cidades, possibilitando ir à academia, 

natação, aulas aeróbicas, lutas, entre outras, sem sair de casa. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um plano de negócios e analisar 

a viabilidade econômica e financeira para a abertura de uma empresa no segmento 

de serviços especializados em saúde e bem-estar para condomínios clube no 

município de Curitiba/PR, oferecendo além de saúde com mais qualidade, 

praticidade para o dia a dia a do cliente e um melhor aproveitamento do espaço em 

que mora, agregando mais qualidade aos equipamentos disponíveis nesses grandes 

condomínios. 

Os serviços a serem prestados pela empresa estão fortemente ligados as 

necessidades atuais da sociedade devido a seu crescente interesse pelo bem estar, 

qualidade de vida e desenvolvimento físico. Segundo a matéria do site O Povo de 

José Cruz (2014, p.1) uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2014 

apontou que o número de brasileiros que praticam alguma atividade física 

representa cerca de 33,8% da população, um crescimento de 12,6% se comparado 

a 2009. Outra matéria do site UOL (2014, P.1) mostra, em pesquisa realizada pelo 

SEBRAE, um crescimento de 133% no número de academias no Brasil nos últimos 

5 anos, o que demonstra desenvolvimento ocorrido no mercado devido ao 

crescimento da busca por uma vida mais saudável. 
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1.1 TEMA 

O presente projeto tem como tema de estudo empreendedorismo - o 

desenvolvimento de um plano de negócios e a análise da viabilidade econômica de 

serviços de qualidade de vida para condomínios residenciais.   

1.2  PROBLEMA 

O tema deste trabalho é desenvolver um plano de negócios para 

desenvolvimento da empresa e analisar a viabilidade econômica de serviços de 

qualidade de vida para condomínios residenciais.  

Diante da temática apresentada acima, o presente projeto visa responder o 

seguinte problema de pesquisa: Existe a viabilidade econômica e financeira para a 

abertura de uma empresa no segmento de serviços especializados em saúde e 

bem-estar para condomínios clube no município de Curitiba/PR? 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Para responder a pergunta do problema de pesquisa, o presente projeto tem 

como objetivo geral: 

Desenvolver o plano de negócios e analisar a viabilidade econômica e 

financeira para a abertura de uma empresa no segmento de serviços especializados 

em saúde e bem-estar para condomínios clube no município de Curitiba/PR. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para o cumprimento do objetivo geral serão desenvolvidos objetivos 

específicos, sendo eles: 

• Realizar o estudo do potencial de mercado existente no segmento de 

serviços especializados em saúde e bem-estar em condomínios clube. 

• Realizar pesquisa de campo com moradores de condomínios clubes. 

• Apresentar demanda existente através da pesquisa de campo. 

• Apresentar o desenvolvimento do plano de negócios e a viabilidade 

econômica e financeira do projeto. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

Segundo Yazbek (2013, p.1) um condomínio clube tem o objetivo de oferecer 

ao morador serviços e itens de lazer que praticamente dispensem a necessidade de 

sair de casa. 

Em Curtitiba este perfil de condomínios vem crescendo nos últimos sete anos, 

segundo Sharon Abdalla (2015, p.1) e o aumento da procura por estes condomínios 

continuam a estimular as construtoras a investirem nestes projetos. Estes locais 

possuem, em sua maioria, uma infraestrutura com academias, piscinas, espaços de 

massagem, spa e salões de festas, entretanto existem dúvidas quanto à qualidade 

de utilização e aproveitamento dos equipamentos disponíveis, além da necessidade 

de profissionais especializados para a utilização correta destes aparelhos. 

Segundo reportagem realizada pelo jornal Estadão com Rodrigo Freitas 

(2016, p.1), ortopedista e especialista em medicina do esporte, é importante a 

realização de atividades físicas com o acompanhamento de um profissional 

especializado para evitar o acontecimento de lesões ou piorar lesões antigas. 

Segundo o ortopedista as lesões mais comuns são as nos joelhos e agravamento 

com problemas como hérnia de disco, pois cada pessoa possui uma necessidade 

especifica para cata tipo de exercício, “É importante que o profissional verifique com 

cada pessoa a velocidade ideal do movimento, a postura correta, como o exercício 

está sendo realizado”, diz Rodrigo. 

Em São Paulo já existem empresas que oferecem este tipo de serviços, uma 

delas é a UP Gestão Esportiva, que desde 2005 atua neste mercado. Atualmente a 

UP Gestão Esportiva presta serviço a 15 condomínios clubes no estado e se tornou 

referência no ramo, através do programa “Pequenas Empresas Grandes Negócios”, 

entre outros com visibilidade nacional. Seu conceito é: qualidade de vida e bem-

estar a qualquer momento e em qualquer lugar. Faturando atualmente R$ 180 mil 

por mês, segundo G1 (2013, p.1). 

A empresa a ser desenvolvida neste projeto fornecerá profissionais como 

personal trainer, para o acompanhamento dos moradores durante suas atividades 

físicas, professor de natação/hidroginástica, para auxiliar nas atividades realizadas 

na piscina, massoterapeuta, para promover bem estar, tranquilidade, autoestima e 
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controle emocional de acordo com a necessidade de cada paciente, professor de 

jardinagem para orientar e dar auxílio aos moradores que desejam ter um contato 

com a natureza, professor de dança, para promover atividades em grupo entre os 

moradores, através de aulas com casais, zumba e aulas para crianças. 

Diante destes fatos, nota-se um potencial existente de uma empresa que 

ofereça tais serviços especializados, relacionados à saúde e bem estar aproveitando 

desta maneira toda a infraestrutura disponível. 

1.5 METODOLOGIA 

O presente trabalho utilizará de métodos e procedimentos de pesquisa para 

seu desenvolvimento. Para se entender a metodologia aplicada, incialmente será 

necessário o conhecimento de alguns conceitos básicos. 

1.5.1 Definição de Pesquisa 

Para qualquer trabalho a ser realizado em que se desejam resultados e 

análises, se faz necessária uma pesquisa. “Pode-se definir pesquisa como o 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos“ (GIL, 1991, p. 19).  

Conforme o autor, a pesquisa visa solucionar o problema proposto pelo 

trabalho, sendo o aqui apresentado, a verificação da viabilidade econômica e 

financeira para a abertura de uma empresa no segmento de serviços especializados 

em saúde e bem-estar, em condomínios clube no município de Curitiba, Paraná. 

Ao encontro do conceito de Gil (1991) Samara e Barros (2002, p. 6) ao definir 

pesquisa de marketing citam: “a pesquisa de marketing consiste em projetos formais 

que visam à obtenção de dados de forma empírica, sistemática e objetiva para a 

solução de problemas ou oportunidades específicas relacionadas ao marketing de 

produtos e serviços”. Desta forma, entende-se que para ambos os autores o 

processo de pesquisa se desenvolve por um processo pré-determinado, que se 

inicia na identificação do problema e vai até a apuração e apresentação dos dados. 

1.5.2 Por que fazer pesquisa? 

Várias são as razões para se aplicar uma pesquisa, porém podemos dividi-las 

em dois grupos, sendo elas razões de ordens intelectuais e de ordens práticas. “As 

primeiras decorrem do desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer. As 
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últimas decorrem do desejo de conhecer com vista a fazer algo de maneira mais 

eficiente ou eficaz.” (GIL, 1991, p. 19). Por este motivo a pesquisa se faz necessária, 

pois visa o aprimoramento do conhecimento sobre o tema abordado, para que se 

possa resolver o problema em questão. 

1.5.3 Classificação da pesquisa 

A classificação de pesquisa adotada no presente trabalho foi a de pesquisa 

exploratória, pois “é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado”, (VERGARA, 2001, p. 43), esta classificação foi a escolhida, pois o 

trabalho acadêmico aqui apresentado, busca a exploração e o conhecimento de um 

mercado pouco difundido em Curitiba.  

Outra definição para o objetivo da pesquisa exploratória seria “explorar um 

problema ou uma situação para promover critérios e compreensão” (MALHOTRA, 

2001, p. 106), com esta definição, entende-se que a pesquisa exploratória 

normalmente é usada quando não se tem conhecimento suficiente sobre um tema, 

buscando um nível suficiente para assim se seguir com o projeto de pesquisa. 

A classificação principal da pesquisa do presente projeto, seria pesquisa 

exploratória, porém este, pode ser classificado também como pesquisa descritiva 

pois “expõe características de determinada população o de determinado 

fenômeno“(VERGARA, 2001, p. 43),  e Pesquisa explicativa que “ tem como objetivo 

principal tornar algo inteligível, justificar lhe os motivos“ (VERGARA, 2001, p. 43),   

pois em algumas etapas do projeto foram utilizados métodos característicos destes 

modelos de pesquisa, como por exemplo, na aplicação e análise da pesquisa de 

campo, descrita em tópicos a frente 

1.5.4 Procedimentos metodológicos 

Para cada objetivo específico, um conjunto de procedimentos metodológicos 

pode ser adotado, pois estes possuem características distintas para sua conclusão. 

A pesquisa bibliográfica foi o principal método inicial para o desenvolvimento 

do projeto, ela “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 1991, p. 48), como para o 

desenvolvimento do trabalho, envolve muito da parte teórica do tema, se faz 
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necessário, um embasamento técnico e especializado, para chegar às devidas 

conclusões. 

A pesquisa bibliográfica tem como principal vantagem, “[...] permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos, muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente.” (GIL, 1991, p. 50). 

Para que uma pesquisa bibliográfica seja efetiva, deve ser usada a leitura 

técnica que se divide nas seguintes possibilidades: 

Leitura exploratória: “Esta é uma leitura rápida do material bibliográfico, que 

tem por objetivo verificar em que medida a obra consultada interessa à pesquisa” 

(GIL, 1991, p. 67), de acordo com Gil, este método, baseia-se no exame da folha de 

rosto, índices e notas de rodapés, sendo assim uma leitura rápida, para uma visão 

geral da obra. 

Leitura seletiva: “Após a leitura exploratória, procede-se a sua seleção, ou 

seja, à determinação do material que de fato interessa a pesquisa” (GIL, 1991, p. 

68), este tipo de leitura é mais profunda que a anterior, porém não é a final, 

definitiva. 

Leitura analítica: ”A finalidade da leitura analítica é a de ordenar e sumariar as 

informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de 

respostas ao problema da pesquisa” (GIL 1991, p. 68), de acordo com a citação 

anterior, pode-se entender que Gil classifica esta como uma leitura seletiva. 

Leitura interpretativa: “Na leitura interpretativa, procura-se conferir significado 

mais amplo aos resultados obtidos na leitura analítica” (GIL, 1991, p. 70), pode-se 

considerar como a última etapa do processo de leitura, de acordo com Gil, esta 

leitura busca ligar os conhecimentos da leitura com outros já conhecidos. 

Para o estudo do potencial de mercado existente no segmento de serviços 

especializados em saúde e bem estar, optou-se pelo método de pesquisa de 

levantamento, “As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer” (GIL, 1991, p. 56) . A opção por 

este método se deu pelo fato de não haver muitas referências sobre o assunto e por 

se tratar de um mercado pouco explorado em Curitiba. 

Para esta coleta de dados, será necessário usar mecanismos específicos, 

como questionário, entrevista e/ou formulários, os quais são apresentados nos 

apêndices A e B. Como principal opção será utilizado o questionário, que é “[...] um 

conjunto de questões que são respondidas por escrito, pelo pesquisado” (GIL, 1991, 
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p. 90). Atualmente também se pode utilizar o meio digital para o desenvolvimento e 

aplicação desta ferramenta. 

De acordo com Gil (1991, p.90), para a elaboração de um questionário é 

necessário traduzir os objetivos específicos de uma forma bem escrita aos 

entrevistados, ou seja, será necessária a adaptação destes objetivos em forma de 

perguntas claras e de fácil interpretação. 

Para avaliar o questionário aplicado neste trabalho, foi realizado um pré-teste 

com 15 pessoas, alunos e professores da Faculdade ESIC Business&Marketing       

School, a abordagem utilizada foi direta, onde solicitamos a estas pessoas que 

fossem respondidos os questionários físicos. Este questionário foi previsto para ter 

duração de no máximo cinco minutos, e os entrevistados demoram cerca de três 

para total preenchimento, com a análise destes dados, foi possível identificar 

melhorias a serem realizadas para facilitar entendimento e interpretação das 

questões, além da elaboração de novas questões que contribuíram para exploração 

das possíveis necessidades do público alvo, o questionário corrigido se encontra nos 

anexos do projeto. 

Como procedimento metodológico para realizar o terceiro objetivo específico 

que consiste em apresentar a viabilidade econômica do projeto, serão utilizados 

métodos e cálculos estatísticos, para se analisar e calcular a amostra coletada, 

principalmente por meios de questionários, coletando assim uma amostra da 

população total. 

Amostragem é“[...] uma pequena parte dos elementos que compõem o 

universo” (GIL, 1991, p. 97). A análise total dos indivíduos é muito complexa, pois 

demanda muito tempo e recurso, por isto pesquisadores utilizam-se de métodos 

para calcular uma amostra ideal para pesquisa. Para determinar o tamanho da 

amostra a ser coletada, foi utilizado os seguintes dados: 

E =  0,05 
NC =  0,95 
NS =  0,05 

%Ref =  0,975 
z =  1,959964 

p est =  0,2 

n =  246 
Figura 1 - Tamanho da Amostra 

Fonte: DEVORE, Jay L., 2013, p. 128 
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 Na formula anterior, optou-se pela utilização de uma margem de erro 

equivalente a 5%, e nível de confiança de 95%. Aplicando estes números, o grupo 

teve como resultado a necessidade 246 amostras para um resultado probabilístico. 

Sendo: 

N - Tamanho da população 

E - Margem do erro 

NC - Nível de confiança 

NS - Nível de significância 

z - Variável padronizada 

p est - 

Estimativa da 

proporção 

n - tamanho da amostra 
Figura 2 - Tamanho da Amostra 2 

Fonte: DEVORE, Jay L., 2013, p. 127 

 

 A aplicação destes questionários se deu principalmente através de pesquisa 

direta, onde os integrantes do projeto, aplicaram o questionário aos moradores dos 

seguintes condomínios clubes de Curitiba, “Up Life” e “Arvoredo”, estes 

questionários foram aplicados nos dias 07 e 08 de novembro de 2015, das 10:00 hrs 

ás 16:00 hrs. Além desta ferramenta, foi utilizado o mecanismo “google docs”, que 

trata-se de um aplicativo de pesquisa oferecido pela empresa Google Microsoft, foi 

elaborado o mesmo questionário nesse sistema, e encaminhado para alguns grupos 

fechados de condomínios, sendo solicitado a autorização dos administradores do 

grupo antes desta ação. Os dados obtidos através destas pesquisas, estão 

dispostos no tópico “Pesquisa de campo” deste mesmo trabalho. 

Além dos questionários, foi aplicada uma entrevista com o síndico Luiz 

Gustavo do Condomínio Parque Arvoredo Residencial Clube, cujo objetivo foi 

compreender o fluxo e funcionamento de condomínios clube na região de Curitiba. A 

entrevista foi realizada no dia 07 de novembro ás 10h30min. Esta entrevista 

encontra-se disponível no tópico “Entrevista com síndico de condomínio clube”. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 DEFINIÇÕES DE EMPREENDEDORISMO 

Empreendedor é aquele que se submete à destruição criativa, “que destrói a 

ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela 

criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e 

materiais” (SCHUMPETER apud DORNELAS, 2001, p. 37). Para este autor 

empreendedorismo é inovação, onde os produtos e serviços atuais devem ser 

extintos para que se abra espaço para os novos. 

Para Filion (1999, p.1) um empreendedor é aquele que imagina, desenvolve e 

realiza visões, ou seja, além de sonhar e idealizar coloca o projeto em ação. O 

empreendedor tem uma visão futurista, vê o que ninguém vê, inova ou transforma o 

que já existe. Algumas características são comuns entre empreendedores natos, 

desta forma fluem e são despertadas de forma natural no desenvolvimento de 

produtos e serviços. Dentre as diversas características encontradas, se destacam: 

 

• Iniciativa para criar um negócio e paixão pelo que faz; 

• Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa transformando o ambiente 

social e econômico onde vive; 

• Aceita assumir os riscos e a possibilidade de fracassar; 

• São visionários; 

• Sabem tomar decisões; 

• Sabem explorar ao máximo as oportunidades; 

• Capacidade de planejamento; 

• Autoconfiança; 

• Liderança; 

• Perseverança; 

• Comprometimento 

• Eficiência e qualidade; 

• São bem relacionados (networking). 

• Criam valor para a sociedade; 

Quadro 1 - Características do empreendedor, 2001 
FONTE: DORNELAS, 2001 p. 31. LAM, 2015, p. 1. PILLEGI, 2013, p. 1. 
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Como visto anteriormente e citado pelos autores, essas características são 

intrínsecas dos empreendedores, e fazem com que obtenham sucesso no que 

fazem, sendo idealistas, porém realistas. Detectando oportunidades e criando 

negócios para capitalizar sobre os mesmos, buscando sempre introduzir no mercado 

produtos e serviços inovadores ou atualizados que façam com que seu negócio seja 

bem sucedido, atendendo sempre a necessidade do cliente. 

2.2 EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

Segundo Dornelas (2012, p.14) o empreendedorismo no Brasil começou a 

partir da década de 1990, anteriormente quase não se era falado sobre 

empreendedorismo. A justificativa seria que a economia do país não estava propícia 

para isso e não se tinham informações para auxiliar na jornada empreendedora. 

Com a criação de entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) e SOFTEX (Associação Para o Desenvolvimento na Indústria 

Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação) as informações 

começaram a se tornar de fácil acesso aos empreendedores. 

O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é o 

órgão que mais auxilia o pequeno empresário brasileiro, pois proporciona 

consultorias especializadas e ajuda a resolver pequenos problemas do negócio. Já a 

Softex “foi criada com o intuito de levar as empresas de software do país para o 

mercado externo” (DORNELAS, 2012, p. 14). 

Segundo dados da pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), 

elaborada no Brasil pelo SEBRAE e pelo IBQP(Instituto Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade), a taxa total de empreendedorismo em 2004 para 2014 aumentou em 

34,5%. Em comparação com outros países, o Brasil possui a maior taxa de 

empreendedorismo, quase 8% a frente da China, que é o segundo colocado com 

26,7%. 

Para o presidente do SEBRAE o recorde de empreendedores no Brasil é 

consequência do aumento de número de formalizações nos últimos anos e da 

melhoria do ambiente legal, com a criação e ampliação do Supersimples, que é o 

regime simplificado de cobrança de tributos para empresas com faturamento anual 

de até $ 3,6 milhões. O terceiro maior sonho do brasileiro é ter o seu próprio 
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negócio, e 31% desejam ser o seu próprio chefe, isso significa o dobro dos que 

desejam crescer dentro de uma empresa.  

2.3 A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DO EMPREENDEDOR 

“A palavra empreendedor (entrepreneur) tem origem francesa e quer dizer 

aquele que assume riscos e começa algo novo (HISRISH apud DORNELAS, 2001, 

p. 27)”. 

Segundo Hisrich, et al. (2009, p.27), a formação inicial do empreendedorismo 

pode ser contada em cinco etapas, que serão abordadas no quadro a seguir: 

 

 
Quadro 2 - Etapas da formação do empreendedorismo 

FONTE: HISRICH et al. (2009, p.36) 
 

Segundo Hisrich, et al. (2009, p.30), a evolução e o desenvolvimento do 

empreendedorismo passaram a impactar, não somente no crescimento da renda per 

capita dos países, mas também na importância da reestruturação dos negócios e da 

Periodo Inicial

O empreendedor, como é conhecido hoje, foi chamado de “intermediário” e foi 
identificado através de Marco Polo, um comerciante que firmava contrato com 
pessoas com recursos, conhecidas como “donos de capital”. Ele vendia suas 
mercadorias, assumindo todos os riscos emocionais e físicos nessa relação, 
enquanto o capitalista assumia os riscos passivo.

Idade Média

A primeira vez que o termo empreendedor foi utilizado foi durante a Idade Média 
para descrever as pessoas que participavam e administravam grandes projetos de 
produção. No entanto, essas não eram pessoas que corriam riscos, eram pessoas 
encarregadas de obras arquitetônicas, como prédios públicos, abadias e castelos, 
por exemplo.

Século XVII

A ligação do empreendedorismo com o “correr risco” foi retomada, devido a 
firmação de contrato entre empreendedor e governo para a prestação de serviço ou 
fornecimento de produtos, onde devido ao preço fixo, todos os lucros ou perdas 
seriam de responsabilidade do empreendedor. Segundo Richard Cantillon, um 
notável economista do século XVII responsável por desenvolver uma das primeiras 
teorias sobre o empreendedor e também considerado por algumas pessoas como 
criador do termo, os empreendedores seriam pessoas que “compram a um preço 
certo e vendem a um preço incerto, portanto operam com risco” (Herbert e Link 
apud Hisrich, Peters e Shephrd, 2009, p.28). 

Século XVIII 

Feita a diferenciação da pessoa que tinha o capital (investidor) e da pessoa que 
precisava do capital (empreendedor), separando assim o papel de cada indivíduo. 
O principal fator que levou a esta diferenciação foi a industrialização, que levou a 
criação de muitas invenções novas.

Século XIX e XX

Durantes este periodo o empreendedor ainda não era diferenciado dos gerentes, 
até que, devido as constantes invenções que estavam surgindo naquele época, foi 
estabelecida a noção do empreendedor como um inovador. Sua principal função 
era inovar e explorar tecnologias ainda não esperimentadas.
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sociedade, estimulando o desenvolvimento de empreendimentos que gerem 

crescimento da economia na região e o crescimento de empregos. 

 

O empreendedor é o responsável pelo crescimento econômico e pelo 
desenvolvimento social. Por meio da inovação, dinamiza a economia. O 
conceito de empreendedorismo trata não só de indivíduos, mas de 
comunidades, cidades, regiões, países. Implica a ideia de sustentabilidade. 
O empreendedorismo é a melhor arma contra o desemprego. Segundo 
Timmons (1994), “o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que 
será para o século 21 mais do que a revolução industrial foi para o século 
20 (DOLABELA, 2006, p. 30)”. 
 

 “O conceito do empreendedorismo sustentável envolve, portanto, a 

identificação, criação e exploração de novos negócios que possibilitem ao 

empreendedor obter lucros a partir da solução de um problema ambiental e social” 

(Boszczowski e Teixeira apud administradores.com.br, 2013). Portando o 

empreendedor sustentável desenvolve negócios para pessoas e por pessoas, 

sempre visando negócios que tenham impacto direto no planeta e obtenham lucros 

honestos.  

Para Hisrich, et al. (2009, p.36), a inovação é considerada um dos fatores 

mais importantes para esse desenvolvimento, tanto para gerar novos serviços e 

produtos como para estimular o investimento neles. Elas podem ser inovações 

comuns, que envolvem pouca tecnologia ou diferencial e inovações tecnológicas ou 

incrementais, que geram melhorias continuas nos produtos e serviços. 

Os autores ainda citam alguns tipos de mecanismos usados para 

desenvolvimento e comercialização de inovações tecnológicas e incrementais são: o 

governo e o empreendedorismo. 

Frequentemente o governo oferece suporte para novas invenções, porem 

poucos obtém um resultado sólido devido baixa aplicabilidade em necessidades 

comerciais, que necessitam de várias alterações para atender ao apelo do mercado, 

a baixa visão empresarial para obter sucesso na comercialização e a burocracia de 

despesas. 

Segundo Hisrich, et al. (2009, p.36), o processo do empreendedorismo requer 

maior trabalho e dedicação, pois nele a empresa é criada do zero e por tanto, o 

empreendedor passa por mais dificuldades por ainda não ter a habilidade 

administrativa, conhecimento de marketing e recursos financeiros, o que exige 

interação com entidades como bancos, investidores, clientes e distribuidores. Apesar 
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de ser o processo mais complexo, o empreendedorismo é o melhor método para 

desenvolver novos produtos e serviços e colocá-los no mercado. 

2.4 O PROCESSO DE EMPREENDER 

Segundo Dornelas (2001, p.39) a decisão de se tornar empreendedor ocorre 

devido a fatores externos, ambientais e sociais ou a soma destes fatores, sendo que 

o processo empreendedor inicia-se quando um evento gerador desses fatores 

possibilita o início de um novo negócio, como pode ser visto na figura 1. 

 

 
  Figura  3 - Fatores que influenciam no processo empreendedor 

FONTE: MOORE apud DORNELAS (2001, p. 40). 
 

Para que se possa entender o processo empreendedor, existem quatro 

fatores críticos que influenciam no desenvolvimento econômico, obtendo assim 

negócios de sucesso. 
 

O talento empreendedor resulta da percepção, direção, dedicação e muito 
trabalho dessas pessoas especiais, que fazem acontecer. Onde existe este 
talento, há a oportunidade de crescer, diversificar e desenvolver novos 
negócios. Mas talento sem idéias (sic) é como uma semente sem água. 
Quando o talento é somado à tecnologia e as pessoas têm boas idéias (sic) 
viáveis, o processo empreendedor está na iminência de ocorrer. Porém, 
existe ainda a necessidade de um combustível essencial para que 
finalmente o negócio saia do papel: o capital. O componente final é o know-
how, ou seja, o conhecimento e a habilidade de conseguir convergir em um 
mesmo ambiente o talento, a tecnologia e o capital que fazem a empresa 
crescer. (TORNATZKY apud DORNELAS 2001, p. 40). 
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Conforme demonstra Dornellas (2001) no quadro 3, existem também quatro 

fases do processo empreendedor, sendo elas: 1. Identificar e avaliar oportunidades; 

2. Desenvolver o plano de negócios; 3. Determinar e captar os recursos necessários; 

4. Gerenciar a empresa criada. Segundo o autor as fases estão diretamente 

interligadas e não precisam necessariamente seguir a ordem estabelecida para se 

obter sucesso no negócio, como exemplo, ao se identificar e avaliar a oportunidade 

(fase 1), o empreendedor precisa ter em mente o tipo do negócio que deseja criar 

(fase 4). 

 

Identificar e avaliar a 
oportunidade 

Desenvolver o Plano 
de Negócios 

Determinar e Captar os 
recursos necessários Gerenciar o negócio 

-Criação e abrangência 
da oportunidade 

1. Sumário executivo Recursos Pessoais Estilo de Gestão 

-Valores percebidos e 
reais da oportunidade 

2. O Conceito do 
Negócio 

Recursos de amigos e 
parentes 

Fatores críticos de 
sucesso 

-Riscos e retornos da 
oportunidade 

3. Equipe de Gestão Angels Identificar problemas 
atuais e potenciais  

-Oportunidade versus 
habilidades e metas 
pessoais 

4. Mercado e 
Competidores 

Capitalistas de risco 
Implementar um sistema 
de controle 

-Situação dos 
competidores 

5. Marketing e Vendas Bancos Profissionalizar a gestão 

  6. Estrutura e Operação Governos 
Entrar em novos 
mercados 

  7. Análise Estratégica Incubadoras   

  8. Plano Financeiro     

Quadro 3 - O processo empreendedor 
FONTE: DORNELAS, 2001 

 

2.4.1 Identificação e Avaliação de oportunidade 
 
De acordo com Dornelas (2014, p.122) a diferença entre uma ideia e uma 

oportunidade é de que para ter uma oportunidade, é preciso antes ter uma ideia, 

para ser colocada em prática em alguma oportunidade. Ter uma ideia única ou não, 

não importa, o que importa é a forma que o empreendedor a utiliza. Já as 

oportunidades, “são únicas, pois o empreendedor pode ficar vários anos sem 

observar e aproveitar uma oportunidade de desenvolver, um novo produto, ganhar 

um novo mercado e estabelecer uma parceria que o diferencie dos concorrentes.” 

(DORNELAS, 2014, p. 46). 
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Não adianta ter uma ideia revolucionária sem saber agir com ela, ou colocá-la 

em ação. É difícil se ter uma ideia considerada revolucionária e única, pois 

concorrentes existirão. Mas, “isso não significa que uma ideia revolucionária não 

seja capaz de dar inicio a empresas de sucesso” (DORNELAS, 2014, p. 47). Para 

haver o sucesso é preciso conhecer bem a área em que irá atuar e seus 

concorrentes, saber proteger suas ideias e saber enxergar suas deficiências.  

Para Dornelas (2014), empreendedores de sucesso possuem diferenciais, 

“estão sempre atrás de novas ideias de negócio e de verdadeiras oportunidades de 

mercado, atentos a tudo que ocorre à sua volta. São curiosos e questionadores e 

não aceitam a primeira explicação para os fatos ocorridos” (DORNELAS, 2014, p. 

50). Isso faz com que os empreendedores tenham sucesso, eles não esperam as 

coisas acontecerem, eles vão atrás e gostam de ver os resultados.  

Existe um roteiro para auxiliar na análise do potencial de oportunidade, 

conhecido como 3Ms. Estes “são definidos como “Demanda de Mercado”, “Tamanho 

e Estrutura de Mercado” e “Análise de Margem”” (DORNELAS apud DORNELAS, 

2014, p.59). Segundo Dornelas (2014, p.60) a definição de demanda de mercado é 

referente ao ciclo de vida do produto ou serviço, e qual é o público alvo, o tamanho e 

estrutura de mercado é referente à como está o mercado para o produto ou serviço, 

e a análise de margem é sobre o lucro e custo.  

2.4.2 Determinar e Captar os Recursos Necessários 

Para Dornelas (2001, p.43) determinar os recursos necessários é 

consequência do que foi feito no plano de negócios, mas captar os recursos pode 

ser feito de diversas formas, além das convencionais: bancos, economias pessoais, 

família e amigos, pois atualmente com a globalização das economias e dos 

mercados mundiais, existem investidores que preferem negócios inovadores a 

investimentos em bancos, pois a visibilidade de crescimento é maior.  

Para Hisrich, et al. (2009, p.35) além de recorrer às reservas pessoais o 

empreendedor deve avaliar os riscos associados a recursos insuficientes ou 

inadequados, obtendo assim os recursos necessários de modo oportuno, não 

precisando ceder parte do controle da empresa, pois depois de um determinado 

tempo, com o crescimento do negócio se faz necessário mais recursos para financiar 

este crescimento, exigindo que o empreendedor ceda parte da empresa. Devem-se 
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identificar fornecedores com baixo custo para que exista a possibilidade de negociar, 

fazendo com que a empresa tenha maior lucro e mínima perda de controle. 

2.4.3 Gerenciar a Empresa Criada 

Para Dornelas (2001, p.44) a última etapa de administrar a empresa criada 

parece mais fácil, devido aos outros fatores já estarem concluídos, mas na prática 

não é, pois são com as existências das empresas que surgem os problemas com o 

pessoal, com os equipamentos, fatores externos e internos. Contudo, para que se 

obtenha sucesso no negócio é importante recrutar uma boa equipe de profissionais 

para auxiliar na administração, implementando ações que visem a minimizar os 

problemas, e identificando o que é prioridade para que haja êxito no 

empreendimento. 

2.4.4 Desenvolvimento de um Plano de Negócio 

De acordo com Dornelas (2012, p.90) um bom empreendedor precisa saber 

planejar suas ações. Um plano de negócio basicamente é o planejamento e o 

desenvolvimento inicial de uma empresa, sendo este parte fundamental de uma 

empresa. 

“Desse modo, o plano de negócios [...] responde às questões: onde estou 

agora? Para onde estou indo? Como chegarei lá?” (HISRICH, at al. 2009, p.219). 

Nos últimos anos, o plano de negócio ficou conhecido como um instrumento 

para a busca de recursos financeiros, principalmente para empresas inovadoras, 

porém é muito mais do que isso, é considerado como uma ferramenta de gestão.   

Segundo Dornelas (2012, p.90) é importante fazer o planejamento da 

empresa, pois o número de empresas brasileiras que fecham nos primeiros anos é 

um número alto. Nos Estados Unidos, onde é uma referência para 

empreendedorismo de sucesso, o índice de empresas fechando nos primeiros anos 

foi de mais de 50% em algumas áreas. Outro grande índice de mortalidade de 

empresas no Brasil ocorre devido à inexperiência, atitude incorreta e falta de capital. 

Para prevenir-se das armadilhas e ter uma melhora na administração do 

negócio, “o que se aconselha aos empreendedores é a capacitação gerencial 

contínua, e aplicação dos conceitos teóricos, para que adquiram a experiência 

necessária” (DORNELAS, 2014, p. 92), ou seja, é preciso planejar.  
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Segundo Hisrich, et al. (2009, p.219), é preciso levar em consideração fatores 

externos que possam interferir nos planos, como por exemplo competitividade do 

mercado, economia atual e projeções futuras. Mesmo não podendo controlar estes 

fatores, eles e outros precisam ser considerados em um plano de negócios. 

A transformação de sonhos em realidade vem pelo planejamento. Segundo 

Dornelas (2014, p.92), muitas empresas de sucesso nos Estados Unidos, que já 

estão na fase de maturidade, o empreendedor planejou corretamente o seu negócio 

e verificou a análise de viabilidade, antes de colocar tudo em prática.  

“Espera-se que um plano de negócios seja uma ferramenta para o 

empreendedor expor suas ideias, [...] e, principalmente, que mostre viabilidade e 

probabilidade de sucesso em um mercado” (DORNELAS, 2014, p. 93). O plano de 

negócio serve tanto para empresas novas, como para empresas que já estão no 

mercado há anos. Para as empresas que já estão no mercado, o plano de negócio é 

útil não apenas para mostrar aonde a empresa pretende chegar no futuro, mas 

também como ela está no presente, conforme os indicadores. 

Conforme Dornelas (2012, p.93) geralmente o plano de negócio é feito às 

pressas, sem números realmente concretos, e sem fundamentação, pois eles são 

feitos para aprovação de empréstimo, recursos financeiros do governo entre outros. 

É importante saber que o plano de negócio é considerado uma ferramenta, como o 

cartão de visita do empreendedor, podendo ser usado também como seu cartão de 

desqualificação.  

Para Dornelas (2012, p.94) após o plano de negócios ter sido criado, ele não 

pode ser esquecido, pois o mercado está em constate mutação, “e o plano de 

negócio, como ferramenta de planejamento que trata essencialmente de pessoas, 

oportunidades, contexto e mercado, riscos e retornos, também muda” (SAHLMAN 

apud DORNELAS, 2012, p.94). Este documento contem o modelo de negócio a ser 

usado no empreendimento. 

Conforme Dornelas (2012, p.95) o plano de negócio não pode ultrapassar 15 

páginas, e possuem um único formato, para facilitar o entendimento. O motivo para 

se fazer um plano de negócio é que empresas com planejamentos devem lucrar 

mais. Conforme pesquisa realizada por ex-alunos de Harvard, nos Estados Unidos, 

“o plano de negócio aumenta em 60% a probabilidade de sucesso dos negócios” 

(DORNELAS, 2014, p. 95). 
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O público-alvo de um plano de negócio, conforme Dornelas (2012, p.97), são: 

as incubadoras, parceiros, bancos, investidores, fornecedores, clientes, sócios (para 

formalizar a sociedade), e a empresa internamente. Segundo Hisrich, et al. (2009, 

p.220), é importante, ao elaborar o plano de negócios, levar em consideração a 

visão destes stakeholders, pois cada um terá a própria interpretação sobre o assunto 

buscando suprir suas próprias necessidades. 

Portanto, para desenvolver um plano de negócios que atenda as 

necessidades de todos os possíveis envolvidos, ele poderá ser redigido seguindo as 

especificações abaixo, segundo Hisrich, et al. (2009, p.230): 

Página introdutória:  deverá conter o conceito básico a ser desenvolvido, 

todas as informações referentes ao plano em questão, desde nome, endereço, 

natureza do negócio, até o volume de financiamento proposto. “Os investidores 

consideram-na importante, pois é possível determinar a quantidade de investimento 

necessária sem ler todo o plano” (HISRICH, et al., 2009, p. 230). 

Resumo executivo:  contém os principais pontos a serem apresentados no 

negócio, deverá ser escrito de madeira que instigue o investidor a se interessar e ler 

o plano de negócio. “Geralmente, o resumo executivo trata de alguns assuntos ou 

questões que, ao examinar o plano escrito pela primeira vez, qualquer pessoa 

deseja saber” (HISRICH, et al., 2009, p. 231). 

Análise ambiental e do setor:  deverão ser identificadas tendências que 

podem influenciar no desenvolvimento no projeto, sendo elas nacionais e 

internacionais, como por exemplo, mudanças econômicas, tecnológicas e legais, 

sendo estes, normalmente, fatores incontroláveis. “[...] a consciência e a validação 

desses fatores pelo uso de algumas das fontes identificadas podem oferecer forte 

embasamento para a oportunidade e ser de grande valor no desenvolvimento da 

estratégia de marketing adequada” (HISRICH, et al. 2009, p. 232).  

“[...] esse processo pode ser visualizado como uma pirâmide invertida, 

levando a uma estratégia de mercado e a objetivos específicos” (HISRICH, et al., 

2009, p. 232), Após analisar as tendências do mercado alvo e seus ambientes, você 

terá um visão mais clara e objetiva de onde está no mercado e das decisões a 

serem tomadas para melhorar sua posição. A figura 2 abaixo exemplifica a visão em 

pirâmide invertida. 



 

 

Figura 4 - Abordagem de pirâmide invertida para reunir informações sobre mercado

 

Descrição do empreendimento

detalhada nesta seção do plano. Isso impossibilita que o investidor verifique a 

dimensão e o escopo do negócio. [...] deve começar com a declaração da missão, 

[...] do novo empreendimento” (HISRICH, et al., 2009, p. 233). Além disto, outros 

fatores também devem ser discutidos conforme quadro a seguir:

Abordagem de pirâmide invertida para reunir informações sobre mercado
FONTE: HISRICH, et al. (2009, p. 232) 

Descrição do empreendimento : “A descrição do empreendimento

detalhada nesta seção do plano. Isso impossibilita que o investidor verifique a 

dimensão e o escopo do negócio. [...] deve começar com a declaração da missão, 

o empreendimento” (HISRICH, et al., 2009, p. 233). Além disto, outros 

fatores também devem ser discutidos conforme quadro a seguir: 

Quadro 4 - Descrição do Empreendimento 
FONTE: HISRICH, et al., 2009, p. 234. 
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Abordagem de pirâmide invertida para reunir informações sobre mercado 

descrição do empreendimento deve ser 

detalhada nesta seção do plano. Isso impossibilita que o investidor verifique a 

dimensão e o escopo do negócio. [...] deve começar com a declaração da missão, 

o empreendimento” (HISRICH, et al., 2009, p. 233). Além disto, outros 
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Plano de produção:  este deverá ser escrito caso o plano de negócios seja 

referente à operação fabril. 

 

Se parte do processo de fabricação ou todo ele tiver que ser subcontratado, 
o plano deverá descrever o(s) serviço(s) subcontratado(s), incluindo 
localização motivos da escolha, custo e todos os contratos fechados. Se a 
fabricação for realizada por completo ou em parte pelo empreendedor, ele 
terá que escrever o leiaute da planta física, o maquinário e os equipamentos 
necessários para executar as operações de produção, a matéria-prima e o 
nome, endereço e condições dos fornecedores, os custos de produção e 
qualquer necessidade futura de equipamento. (HISRICH, at al., 2009, p. 
235). 

 
Plano Operacional:  deverá conter a descrição de todo o plano operacional, 

processo de produção e serviços, do plano de negócio. “Esse plano deve conter o 

inventário ou estoque de produtos manufaturados, procedimentos da remessa e de 

controle de inventário, e serviços de atendimento ao cliente” (HISRICH, et al., 2009, 

p. 235). Segundo os autores, este também seria a melhor seção para “[...] discutir o 

papel da tecnologia no processo de transações comerciais” (HISRICH, et al., 2009, 

p. 235). 

Plano de Marketing:  “Nesta seção, devem ser descritas evidências da 

pesquisa de marketing, para respaldar as decisões estratégicas críticas de 

marketing e para prever as vendas” (HISRICH, et al., 2009, p. 236). Quanto mais 

detalhado for o plano, contento orçamentos e meios de controle para estratégias de 

marketing e projeção de lucratividade, melhor será para os investidores visualizarem 

os meios para atingi-los. 

Plano Organizacional:  Irá definir se o empreendimento trata-se de uma 

sociedade, onde deverão ser incluídos os termos desta, ou uma corporação, e neste 

caso é necessário realizar um detalhamento de informação como ações, nomes, 

endereços, currículos da alta administração e diretores da corporação. 

Avaliação de Risco:  Irá relacionar todas as possíveis dificuldades que o 

novo negócio poderá passar e como isso atingiria a empresa, e as estratégias para 

lidar com eles caso ocorram. 

Plano Financeiro:  Irá demonstrar a quantia necessária que deverá ser 

investida para o desenvolvimento do negócio e se ele será economicamente viável. 

Os autores especificam três áreas financeiras para esta seção: 
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Primeiro o empreendedor deve sintetizar as vendas previstas e as despesas 
correspondentes por, pelo menos, três anos, com as projeções do primeiro 
ano apresentadas mês a mês. [...] Elas incluem as vendas previstas, o custo 
de mercadorias vendidas e as despesas gerais e administrativas. O lucro 
líquido depois de pagos os impostos pode ser projetado, estimando-se o 
importo de renda. 
A segunda área importante [...] é a dos valores do fluxo de caixa por três 
anos, com as projeções do primeiro ano demonstradas mensalmente. Como 
as contas têm que ser pagas em diferentes épocas do ano, é importante 
determinar as demandas de recursos mensais, principalmente no primeiro 
ano. [...] as vendas podem se irregulares e os recebimentos de clientes 
também podem ser esparsos, havendo necessidade de um empréstimo de 
capital de curto prazo para pagamentos de despesas fixas como salários e 
serviços básicos. 
O último item financeiro [...] é o balanço patrimonial projetado, que mostra a 
condição financeira do negócio em um momento específico” (HISRICH, et 
al., 2009, p. 238). 

 

2.5 O PAPEL DO EMPREENDEDORISMO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

 Segundo Hisrich, et al. (2009, p.36) o empreendedorismo no 

desenvolvimento econômico é muito mais do que o aumento da renda per capita, e 

sim o aumento da produção e mudanças nas estruturas da sociedade e dos 

negócios. “Tais mudanças são acompanhadas pelo crescimento e por maior 

produção, o que permite que mais riqueza seja dividida pelos vários participantes.” 

(HISRICH, et al., 2009, p. 36). Em uma teoria sobre o crescimento econômico, a 

inovação fica em primeiro lugar, sendo o mais importante. Isso serve para estimular 

o interesse de investir em empreendimentos que estão sendo criados. 

 

Esse novo investimento funciona na demanda e na oferta, ou seja, em 
ambos os lados da equação de crescimento; o novo capital criado expande 
a capacidade de crescimento (lado da oferta), e os novos gastos resultantes 
utilizam a nova capacidade e a produção (lado da demanda).(HISRICH, et 
al., 2009, p. 36). 
Ainda há uma falta de compreensão do processo de evolução do produto. 
Este é o processo pelo qual a inovação se desenvolve e é comercializada 
por meio da atividade empresarial, que, por sua vez, estimula o crescimento 
econômico (HISRICH, et al., 2009, p. 36). 
 

Ainda assim, segundo uma reportagem do site UOL (2015), ainda existem 

algumas barreiras quanto a inovação de empresas no Brasil. Os empreendedores 

brasileiros ainda lutam com alta tributação e regras excessivas oque muitas vezes 

pode dificultar o estimulo ao desenvolvimento de novos negócios e seu crescimento. 
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2.6 STARTUP 

Startups, por muitas vezes são associadas a empresas em suas fases iniciais, 

mas de acordo com Gitahy, (2010, p.1) “grupo de pessoas à procura de um modelo 

de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza” 

(GITAHY, 2010, p. 1), esta definição pode ser claramente dividida em situações que 

caracterizam um startup, são elas: 

Ter um ambiente de incerteza, também de acordo com Gitahy ”significa que 

não há como afirmar se aquela ideia e projeto de empresa irão realmente dar certo - 

ou ao menos se provarem sustentáveis” (GITAHY, 2010, p. 1), esta característica é 

frequente em empresas iniciais, principalmente em um cenário como o atual, onde o 

país enfrenta crise econômica e política. 

A característica, ser repetível, “ser capaz de entregar o mesmo produto 

novamente em escala potencialmente ilimitada, sem muitas customizações ou 

adaptações para cada cliente” (GITAHY, 2010, p. 1), a startup deve ser capaz de 

entregar a mesma coisa mais de uma vez. 

”Ser escalável é a chave de um startup: significa crescer cada vez mais, sem 

que isso influencie no modelo de negócios.” (GITAHY, 2010, p. 1), de acordo com o 

redator esta é a característica principal de um startup, ou de qualquer empresa 

inicial, ou seja, deve crescer, acumular lucros e gerar cada vez mais riquezas. 

Tendo em vista as características citadas anteriormente, a startup, deverá 

levar em conta estas etapas, considerando o ambiente de incerteza, deverá haver 

investimentos, quando o modelo de negócios for definido, e se mostrar escalonável 

e rentável a startup deixa de existir, dando lugar a uma empresa lucrativa. 

De acordo com Gitahy (2010, p.1) startups são, por muitas vezes, empresas 

de internet, por ser um investimento mais barato e rápido, do que os modelos de 

negócios padrões, porém podem ser considerados em um modelo comum, caso 

tenha as características adotadas anteriormente. 

2.7 O FUTURO DO EMPREENDEDORISMO 

Segundo Dornelas (2001, p.19), o mundo vem passando por diversas 

transformações no estilo de vida das pessoas, principalmente a partir do século XX 

em que alguns conceitos administrativos foram determinantes. No quadro a seguir é 

possível identificar os momentos dessa evolução. 
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Quadro 5 - Evolução histórica das teorias administrativas 

FONTE: DORNELAS (2001, adaptado de Escrivão Filho, 1995) 
 

Para Dornelas (2001, p.20), o papel do empreendedor não sofreu alterações 

quanto a sua importância, porem a razão pela qual o empreendedorismo está cada 

vez mais em alta seria devido ao avanço continuo da tecnologia, que vem 

demandando uma quantidade muito maior de empreendedores para atender as 

necessidades do mercado. 

 

Portando, a ênfase em empreendedorismo surge muito mais como 
consequência das mudanças tecnológicas e sua rapidez, e não é apenas 
um modismo. A competição na economia também força novos empresários 
a adotar paradigmas diferentes (DORNELAS, 2001, p. 20). 
 

Segundo Hisrich, et al (2009, p.41), o número de faculdades, instituições e 

programas únicos que estão impulsionando e instigando o interesse pelo 

empreendedorismo está cada vez maior. Além do Brasil, outros lugares como 

Europa e Estados unidos também já realizam investimentos de grande magnitude no 

empreendedorismo há algum tempo.  

Alguns governos estaduais nos Estados Unidos estão desenvolvendo suas 
próprias estratégias industriais inovadoras para promover a atividade 
empresarial e o desenvolvimento oportuno de tecnologia na área. O impacto 
dessa estratégia é visto no setor de capital como um risco, que é sempre 
sensível às regulamentações e políticas governamentais. “Muitos estados 
têm agora seus fundos de risco estaduais, dos quais uma porcentagem 
deve ser investida em empreendimentos no estado” (HISRICH, et al., 2009, 
p. 41) 
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Para Hisrich, et al. (2009, p.42) as grandes empresas também estão 

atribuindo cada vez mais importância para o intra-empreendedorismo, pois segundo 

os autores “essas empresas estarão cada vez mais interessadas em capitalizar sua 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) no hipercompetitivo ambiente de negócios da 

atualidade” (HISRICH, et al., 2009, p. 42).  

 

Por isso, o momento atual pode ser chamado de a era do 
empreendedorismo, pois são os empreendedores que estão eliminando 
barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e 
renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e 
novos empregos, quebrando paradigmas e gerando riqueza para a 
sociedade (DORNELAS, 2001, p. 21). 
 

2.8 COMO OS EMPREENDEDORES PENSAM 

Segundo Hisrich, et al. (2009, p.51), os empreendedores são diferenciados, 

principalmente, por sua característica de lidar com ambientes imprevisíveis e de 

grande risco. Conforme falado anteriormente, segundo Filion (1999, p.1), o 

empreendedor possui uma visão futurística, ele inova ou transforma o que já existe e 

perceber coisas que outros não veem. Os empreendedores podem ter de alterar sua 

maneira de lidar com determinado caso em determinada situação. Por estarem 

sempre tomando decisões em ambientes altamente inseguros e com grande 

pressão de tempo, suas ações podem ser divididas em 3 momentos, o de executar, 

se adaptar de modo cognitivo e aprender com o fracasso. 

Segundo Hisrich, et al (2009, p.51) um estudo realizado por Sarasvathy de 

University of Virginia explorou os processos usados pelos empreendedores para 

analisar e dar início a uma empresa, o processo causal e o processo de efetuação. 

Segundo ela, nem sempre o empreendedor irá desconstruir um problema de 

maneira que ele possa visualizar o resultado almejado e definir os meios de atingi-lo, 

esse processo de desmembramento e analise do problema é definido como 

processo causal, onde você já tem um objeto de análise e apenas estuda-o e define 

os meios para atingir seu objetivo. Já no processo de efetuação (execução) o 

empreendedor utilizaria as informações que tem em mãos, ou seja, quem eles são, 

seu conhecimento e quem conhecem, para então analisar e escolher entre um dos 

resultados. 
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Um dos exemplos dados exemplifica claramente a diferença entre os 

processos: 

 

Imagine um Chef com a tarefa de preparar um jantar. Há duas maneiras de 
organizar essa tarefa. Na primeira, o anfitrião ou cliente escolhe um 
cardápio previamente. Tudo que o chef precisa fazer é listar os ingredientes 
necessários, compra-los e depois preparar. Esse é um processo de 
causalidade. Ele começa com um cardápio determinado e se concentra em 
escolher entre as maneiras de preparar a refeição. 
No segundo caso, o anfitrião pede ao chef que verifique nos armários da 
cozinha os possíveis ingredientes e utensílios, depois, faça a refeição. Aqui, 
o chef precisa imaginar os possíveis cardápios, com base em determinados 
ingredientes e utensílios, escolher um deles e depois preparar a refeição. 
Esse é um processo de efetuação (execução). “Ele começa com 
determinados ingredientes e utensílios e se concentra em preparar com eles 
um dentre algumas possíveis refeições” (SARASVATHY apud HISRICH, et 
al., 2009, p. 53). 

 

Segundo Hisrich, et al (2009, p.55), o objetivo da adaptabilidade cognitiva é 

demonstrar até que ponto o empreender consegue ser flexível e engajado para 

realizar alterações nas suas decisões e planejamentos de acordo com as possíveis 

necessidades de alterações do ambiente. “A adaptabilidade cognitiva se reflete na 

consciência metacognitiva de um empreendedor, isto é, na capacidade de refletir, 

entender e controlar o pensamento e a aprendizagem” (SCHRAW e DENNISON 

apud HISRICH et al., 2009, p. 55).  

Para Hisrich, et al (2009, p.59), quanto maior forem as experiências 

decorrentes de situações vivenciadas anteriormente, maior será a adaptabilidade 

cognitiva do empreendedor e maior será sua facilidade em avaliar, entender e 

trabalhar em possíveis mudanças futuras que o levem a optar pela melhor 

alternativa. 

Desta forma, Hisrich (2009, p.59) diz que assim o empreendedor irá aprender 

com os fracassos anteriores, não somente os cometidos durante a própria carreira, 

mas também os ocorridos no mercado como um todo. “O fracasso é comum 

principalmente entre as empresas empreendedoras porque a novidade, que é a 

fonte de novas oportunidades, também é uma fonte de incerteza e de condições 

oscilantes” (HISRICH, et al.,2009, p. 59) 

2.9 QUALIDADE DE VIDA 

 Para Souza (2008, p.1), a qualidade de vida tem recebido diversas definições 

há anos, podendo assim, se basear em três princípios: capacidade funcional, nível 
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socioeconômico e satisfação. “Seu conceito varia de acordo com a visão de cada 

indivíduo, ou seja, para alguns, ela é considerada como unidimensional, enquanto, 

para outros, é multidimensional.” (SOUZA, et al. 2008, p.1). 

 A multidimensional pode ser considerada as: “que incluem saúde física, 

satisfação psicológica, independência pessoal, bem-estar familiar, educação, crença 

religiosa, senso de otimismo, serviços e transporte local, emprego, relacionamentos 

sociais, moradia e o ambiente em que se vive” (INSIGHT, 2013, p.1). 

         Segundo Gretz (1998, p.27), ter uma boa saúde é o item mais importante para 

se ter qualidade de vida, logo em seguida vem o tempo para estar com a família, 

felicidade no amor, controle emocional, tempo dedicado a si próprio, que também 

são considerados qualidade de vida.  

 

A Qualidade de Vida–QV tem sido preocupação constante do ser humano, 
desde o início de sua existência e, atualmente, constitui um compromisso 
pessoal a busca contínua de uma vida saudável, desenvolvida à luz de um 
bem-estar indissociável das condições do modo de viver, como: saúde, 
moradia, educação, lazer, transporte, liberdade, trabalho, auto-estima, entre 
outras. (SANTOS, 2002, p. 1) 
 

A QV, a preocupação e/ou a manutenção da saúde, a prática regular de 
exercícios, a estética, o ganho e definição da massa muscular, a perda de 
peso, as relações interpessoais e o treinamento para competições são 
alguns motivos que levam pessoas a procurarem academias de ginástica e 
musculação, já que são consideradas como os principais locais de prática 
de atividade física nas grandes cidades. (FERNANDES, et al, apud SOUZA, 
2008, p. 1). 

 

“Se o exercício pudesse ser reduzido a uma fórmula química e transformado 

num comprimido, não há dúvida de que essa seria a droga mais difundida e 

receitada” (SILVER, 2015, p. 133). Para Santos (2002, p.1), a boa qualidade de vida 

é aquela é que se consegue desenvolver o máximo de suas atividades como: 

trabalhando, produzindo, amando, vivendo, ou apenas existindo. Mas, muitos 

indivíduos dizem que a qualidade de vida vem da saúde, que é verificada a partir da 

vida biológica, social e cultural.  
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Qualidade de vida é mais abrangente que status e inclui aspectos do meio 
ambiente que podem ou não ser afetados pela saúde. Status funcional 
refere-se, habitualmente, à limitação no desempenho de papeis sociais ou 
em atividades. As medias de bem-estar referem-se a percepções subjetivas, 
incluindo relatos de sensações prazerosas ou desprazerosas e avaliações 
de saúde e ou de estado subjetivo.  (PATRICK, apud FLECK, 2008, p. 22). 
 

Segundo Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde pode ser definida 
como bem-estar físico, social e espiritual, não apenas ausência de doença. 
O princípio da saúde sugere que o exercício físico deve não apenas 
proporcionar melhora da performance, mas também saúde ao praticante. 
(GUEDES, 2012, p. 147). 

 

[...] um programa de atividade física orientada pode promover diversos 
benefícios em qualquer faixa etária, em especial no idoso, conforme resumo 
a seguir (SBME e SBGG, 1999):  

• Aumento do VO² máx (capacidade cardiorrespiratória); 
• Maiores benefícios circulatórios periféricos;  
• Aumento da massa muscular;  
• Melhor controle da glicemia; 
• Melhora do perfil lipídico (colesterol e triglicerídeos); 
• Redução do peso corporal; 
• Melhor controle da pressão arterial de repouso; 
• Melhora da função pulmonar; 
• Melhora do equilíbrio e da marcha;  
• Menor dependência para realização de atividades diárias; 
• Melhora da autoestima e da autoconfiança; 
• Significativa melhora da qualidade de vida. (TEIXEIRA, 2013, p. 245). 

 

Para Teixeira apud ACSM (2013, p.244), as atividades físicas recomendadas 

durante o envelhecimento são as mesmas recomendadas para adultos saudáveis, 

também são recomendadas atividades de flexibilidade, cardiorrespiratória e força. 

Com um estilo de vida saudável no ciclo de vida antecedentes, como na segunda 

fase da vida, tende retardar a chegada da terceira idade. Mas, o envelhecimento é 

inevitável, mas com atividades físicas e a alimentação saudável fazem amenizar os 

efeitos.  

 

Quanto mais velhos ficamos, maior a dificuldade de mudar nossos hábitos. 
Além dessa dificuldade imposta pela idade, os hábitos gravados em nossa 
mente quando éramos jovens costumam perdurar pela vida toda. Por isso, é 
importante incluir bons hábitos na mente das crianças desde muito cedo. 
(SHINYA, 2010, p. 80). 

 

A qualidade de vida, o que antes era considerado modismo, hoje é algo de 

completa necessidade do ser humano, tanto é que segundo dados da Terra (2014, 
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p.1) o Brasil é o segundo maior país em número de academias, perdendo apenas 

para os Estados Unidos. E cerca de um ano são abertas 1,6 mil academias no país. 

 Guerrero (2001, p.1) em reportagem na Revista Terra aborda sobre a 

população que atualmente está constantemente sendo pressionada no trabalho, no 

trânsito e nas rotinas em si, acabam ficando sem tempo para a prática do exercício 

físico, e com isso aumentam o estresse e o sedentarismo. O exercício físico é a 

principal forma de melhorar a saúde e a qualidade de vida, porém para isso é 

preciso ter disciplina, fazer de forma regular e moderada.  
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3 PLANO DE NEGÓCIOS 

3.1 ASPECTOS JURÍDICOS E LEGAIS 

3.1.1 Sociedade Limitada 

 Sociedade Limitada “entende-se, aquela formada por dois ou mais pessoas 

que se responsabilizam solidariamente de forma limitada ao valor de suas quotas 

pela integralização do capital social.” (SOCIEDADE LIMITADA, 2015, p. 2) 

Segundo Artigo 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada 

sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 

integralização do capital social.        

 As principais obrigações da sociedade são: Entrar com a quota que será 

investida na empresa; definir a quota de capital a que cada sócio é responsável. 

 Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas 

designadas no contrato social ou em ato separado.  

Art. 1.061.  A designação de administradores não sócios dependerá de 

aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, 

e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a     integralização. 

 Segundo a legislação da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, capítulo IV, a 

empresa Home Fitness se enquadra na legislação de sociedade limitada, pois ela 

será composta de 4 sócios, e cada um deles com responsabilidades. A empresa 

será dividida em quotas, segundo artigo 1.055, as quotas podem ser iguais ou 

desiguais, em que todos tenham seus direitos dentro das quotas. 

3.1.2 Processo de Abertura de empresa em Curitiba/P R 

Para a abertura do empreendimento é preciso seguir alguns passos junto às 

entidades competentes. A seguir será mostrado o fluxo destes e suas 

características, segundo o SEBRAE, (2015 p.1): 

 



 

 

Quadro 

 

Situação Fiscal: verificar junto a Secretaria da Fazendo do Estado ou 

Município se você ou seus sócios tem alguma pendência vinculada ao nome,

por exemplo, recolhimento de impostos, taxa e contribuições. Para isso deverá levar 

carteira de identidade e o CPF, seus e dos sócios, esta verificação é muito 

importante, pois se houver alguma pendência as próximas partes do processo não 

poderão ser realizadas. 

Consulta Prévia para emissão do Alvará de Funcionamento: após escolher o 

endereço da empresa, verificar junto a Prefeitura da cidade se não existem 

pendências ou restrições que impossibilitem a empresa de realizar a atividade no 

local. 

Nome da Empresarial: verificar a viabilidade do nome da empresa na Junta 

Comercial para certificar que o nome da empresa está liberado para inscrição.

Natureza jurídica e Ato Constitutivo da empresa: ao definir qual a natureza 

jurídica adequada ao seu negócio voc

as obrigações da empresa. Caso a empresa seja formada com sócios, a empresa se 

constituirá como uma sociedade comercial, sendo a Sociedade limitada a mais 

comum. Caso não tenha, a mesma será registrada como um n

Ao elaborar o Ato Constitutivo é definida a maneira como a empresa irá 

operar e como será sua atividade econômica. As escolhas mais comuns são:

• Contrato Social para Sociedade Limitada; 

• Requerimento de Empresário para Empresário Indi

Registro da Empresa: o registro da empresa é realizado na Junta Comercial, 

órgão responsável pelo registro público das atividades referente a sociedades 

Quadro 6 - Fluxograma para abertura de empresa 
FONTE: Os autores (2016) 

Situação Fiscal: verificar junto a Secretaria da Fazendo do Estado ou 

Município se você ou seus sócios tem alguma pendência vinculada ao nome,

por exemplo, recolhimento de impostos, taxa e contribuições. Para isso deverá levar 

carteira de identidade e o CPF, seus e dos sócios, esta verificação é muito 

importante, pois se houver alguma pendência as próximas partes do processo não 

 

Consulta Prévia para emissão do Alvará de Funcionamento: após escolher o 

endereço da empresa, verificar junto a Prefeitura da cidade se não existem 

pendências ou restrições que impossibilitem a empresa de realizar a atividade no 

Empresarial: verificar a viabilidade do nome da empresa na Junta 

Comercial para certificar que o nome da empresa está liberado para inscrição.

Natureza jurídica e Ato Constitutivo da empresa: ao definir qual a natureza 

jurídica adequada ao seu negócio você identifica qual a sua responsabilidade com 

as obrigações da empresa. Caso a empresa seja formada com sócios, a empresa se 

constituirá como uma sociedade comercial, sendo a Sociedade limitada a mais 

comum. Caso não tenha, a mesma será registrada como um negócio individual.

Ao elaborar o Ato Constitutivo é definida a maneira como a empresa irá 

operar e como será sua atividade econômica. As escolhas mais comuns são:

• Contrato Social para Sociedade Limitada;  

• Requerimento de Empresário para Empresário Individual.

Registro da Empresa: o registro da empresa é realizado na Junta Comercial, 

órgão responsável pelo registro público das atividades referente a sociedades 
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Situação Fiscal: verificar junto a Secretaria da Fazendo do Estado ou 

Município se você ou seus sócios tem alguma pendência vinculada ao nome, como 

por exemplo, recolhimento de impostos, taxa e contribuições. Para isso deverá levar 

carteira de identidade e o CPF, seus e dos sócios, esta verificação é muito 

importante, pois se houver alguma pendência as próximas partes do processo não 

Consulta Prévia para emissão do Alvará de Funcionamento: após escolher o 

endereço da empresa, verificar junto a Prefeitura da cidade se não existem 

pendências ou restrições que impossibilitem a empresa de realizar a atividade no 

Empresarial: verificar a viabilidade do nome da empresa na Junta 

Comercial para certificar que o nome da empresa está liberado para inscrição. 

Natureza jurídica e Ato Constitutivo da empresa: ao definir qual a natureza 

ê identifica qual a sua responsabilidade com 

as obrigações da empresa. Caso a empresa seja formada com sócios, a empresa se 

constituirá como uma sociedade comercial, sendo a Sociedade limitada a mais 

egócio individual. 

Ao elaborar o Ato Constitutivo é definida a maneira como a empresa irá 

operar e como será sua atividade econômica. As escolhas mais comuns são: 

vidual. 

Registro da Empresa: o registro da empresa é realizado na Junta Comercial, 

órgão responsável pelo registro público das atividades referente a sociedades 
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empresariais e por auxiliar na organização e atualização dos cadastros das 

empresas no País. Ao registrar a empresa recebe-se o NIRE (Número de 

Identificação do Registro de Empresa), número gerado pela Junta Comercial e 

fixado ao ato constitutivo (Contrato Social ou Requerimento de Empresário). 

Emissão do CNPJ da Empresa: a emissão do CNPJ é feita através da internet 

no site da Receita Federal. Os documentos para emissão, informados no site, 

podem ser enviados pelos Correios ou levados pessoalmente a Secretaria da 

Receita Federal, e a resposta será informada pela internet. Após a emissão também 

deverá ser registrada a atividade da empresa, que será utilizada para tributação e 

fiscalização. 

Inscrição Estadual: a inscrição estadual deverá ser feita junto a Secretaria 

Estadual da Fazenda. Algumas inscrições podem ser realizadas pela internet, 

dependendo do estado, ou pode ser feita junto com o CNPJ em um único cadastro 

devido ao convenio do Estado com a Receita federal. 

Alvará de Funcionamento: o alvará de funcionamento permite o 

funcionamento da empresa, além de sociedades e associações vinculadas a pessoa 

física e jurídica. Para requerer um alvará é necessário solicita-lo a prefeitura ou 

administração regional e respeitar as exigências do corpo de bombeiros para o local 

escolhido. 

Impressão de Documentos Fiscais: para iniciar efetivamente o negócio deverá 

ser solicitada a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF junto à 

Secretaria da Fazenda do Estado ou Município. Assim que for registrado o aparato 

fiscal a empresa poderá operar legalmente. 

3.1.3 Enquadramento Tributário  

 O aspecto tributário será de regime de lucro presumido, “O lucro presumido é 

uma forma de tributação simplificada para determinação da base de cálculo do 

imposto de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no 

ano-calendário, à apuração do lucro real” (SECRETARIA DA FAZENDA, 2015, p. 1).  

Os impostos que incidem sobre as empresa optantes no regime de lucro presumido 

são, conforme quadro a seguir:  
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Alíquota Imposto Base de cálculo 
0,65% PIS Receita Total 
3,00% COFINS Receita Total 
5,00% ISS Receita Total 

15,00% IRPJ 32% RT 
9,00% CSLL 32% RT 

Quadro 7 - Impostos Incidentes 
FONTE: Os autores (2016) 

 

3.1.4 Microempresa 

A microempresa será sociedade empresária, a sociedade simples, a 
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, 
devidamente registrados nos órgãos competentes, que aufira em casa ano 
calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$360.000,00. (SEBRAE, 
2015, p. 1). 
 

 Ser uma microempresa é ter tratamento diferenciado e alguns benefícios. 
Com isso se tem alguns tributos que são específicos, com redução da carga 
tributária de alguns impostos. 

 

3.1.5 Atividades Econômicas 

A CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), “é o instrumento 
de padronização nacional dos códigos de atividades econômica e dos critérios de 
enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do 
país." (Receita Federal do Brasil, 2014, p.1).   

 

CNAE Descrição 
9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares. 
9313-1/00 Atividades de condicionamento físico. 

8690-9/01  Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde 
humana. 

8130-3/00 Atividades paisagísticas. 
8592-9/01  Ensino de dança. 

Quadro 8 - CNAE'S aceitos para empresa de simples nacional 
Fonte: Adaptado de contábeis.com.br/ferramentas/simples-nacional 

 

Segundo Portal Contábeis (2015 p.1), todos os CNAE’s citados são aceitos 

para empresas de simples nacional. CNAE: 9312-3/00 – esta subclasse 

compreende:   
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As atividades dos clubes sociais e esportivos que possibilitam a seus 
membros a oportunidade de participarem de atividades sociais e praticarem 
esportes, como: futebol, futebol de salão, voleibol, basquete, natação, 
equitação, golfe, tiro, etc. (IBGE, 2015, p. 1) 

 
CNAE: 9313-1/00 – esta subclasse compreende:      

  “As atividades de condicionamento físico (fitness), tais como: ginástica, 

musculação, yoga, pilates, alongamento corporal, anti-ginástica, etc., realizadas em 

academias, centros de saúde física e outros locais especializados” (IBGE, 2015, 

p.1).   

CNAE: 8690-9/00 – esta subclasse compreende:      

 “As atividades relacionadas a terapias alternativas, como: cromoterapia, do-in, 

shiatsu e similares” (IBGE, 2015. p.1). 

CNAE: 8130-3/00 – esta subclasse compreende:     

  “O plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados de: prédios 

residências, [...], áreas verdes, [...], playgrounds e parques recreativos, [...], o plantio, 

tratamento e manutenção de plantas para: o interior de residências, [...]” (IBGE, 

2015, p.1). 

CNAE: 8592-9/01 – esta subclasse compreende:      

  “As instituições que oferecem cursos independentes ligados a ensino da 

dança. [...] os instrutores independentes de dança, as atividades das academias [...]” 

(IBGE, 2015, p.1). 

3.1.6 Regulamentação do Setor 

Em consulta aos sindicatos da categoria - Sindicato dos profissionais de 

educação física do estado do Paraná e Sindicato dos clubes esportivos, de cultura 

física e hípica do estado do Paraná - SINFEPAR/PR e Sindicato das entidades 

culturais, recreativas, de assistência social de orientação e formação profissional de 

Curitiba – SECRASO/PR, não foram encontradas restrições ao setor. 

3.2 ASPECTOS MERCADOLÓGICOS 

A busca por qualidade de vida está cada vez maior no Brasil, de acordo com 

a Gazeta do Povo (2014, p.1), o país é o segundo mercado mundial em academias, 
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ficando atrás apenas dos EUA, onde 14% da população frequenta, enquanto que no 

Brasil é apenas 3,8%, a revista também destaca o aumento do faturamento em 23% 

de 2012 a 2013 no setor de esporte, saúde, beleza e lazer (Franco, 2014, p.1). 

Muitas pessoas nos dias de hoje, procuram comodidade de não precisar sair 

de casa para fazer algum tipo de exercício físico e ter algum tipo de lazer. Com isso, 

a maioria dos novos empreendimentos criados em Curitiba com fins de moradia 

estão adotando o conceito de “Condomínio Clube”, “Home Clube” ou “Mega 

Condomínios”. Segundo Brain Consultoria em Inteligência Corporativa, são 

atualmente 56 condomínios clubes no município de Curitiba, estes são residências 

com possibilidades de lazer e qualidade de vida integrada, como: academias, 

piscinas, salões de festas, SPA, etc. Porém, não se tem a disposição dos 

moradores, profissionais que atendam e deem suporte nestas estruturas. 

A Home Fitness, empresa a ser desenvolvida neste trabalho, tem como 

objetivo, fornecer serviços especializados nesta área para os condomínios clubes 

em Curitiba, este tipo de mercado, ainda não foi totalmente explorado, sendo 

identificado apenas uma empresa no ramo que atua, porém em São Paulo, como já 

foi citado anteriormente. 

3.2.1 Apresentação do Negócio 

A Home Fitness é uma empresa que irá fornecer profissionais para aulas 

individuais e/ou coletivas de: atividades físicas (nas academias e espaços livres), 

aula de dança (nos salões), aula de natação e hidroginástica (piscinas), 

massoterapia (spa) e cursos de jardinagem, utilizando assim os locais, valorizando o 

condomínio e oferecendo um serviço exclusivo e especializado aos moradores. 

O público alvo serão moradores de condomínios clubes, de todos os sexos e 

idades e de classes sociais predominantemente A e B, que busquem qualidade de 

vida e atendimento personalizado, com orientação em sua própria residência. Os 

espaços a serem utilizados para as atividades serão disponibilizados pelo 

condomínio. 

O principal ponto de venda será em um escritório, com central de call center e 

vendedores externos, além de contar com informações via internet. 
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Os preços irão variar de acordo com o serviço contratado pelo condomínio, 

pelo número de usuário e pela capacidade do local, podendo incluir o valor do 

serviço nas mensalidades dos condomínios. 

3.2.2 Definição dos Serviços Ofertados 

Para a definição de serviços, foi utilizada a análise dos dados das pesquisas 

realizadas bem como opiniões e entrevistas. 

Aulas de dança : A Home Fitness irá oferecer o serviço de aula de dança, em 

aulas pré-estabelecidas de 01h30min, podendo ser 2 ou 3 vezes na semana, 

variando de acordo com o contrato estabelecido com o condomínio. 

 
Figura 5 - Gasto calórico em 30 minutos de dança 

FONTE: G1, Globo, 2011 
 

A figura 3, apresentada pelo jornal Globo (2011, p.1), demostra alguns dos 

benefícios que a dança praticada por apenas 30 minutos pode trazer para o corpo, 

além da perca calórica de algumas modalidades. Este serviço poderá ser contratado 

por condomínios com a disponibilidade de uma área para as aulas como salão de 

festas. 

As principais modalidades de danças que a Home Fitness irá fornecer serão 

aquelas listadas na figura 4 a seguir. 
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Figura 6 - Principais estilos oferecidos 

FONTE: Os autores (2016) 
 

A Home Fitness também poderá oferecer modalidades como, funk, bolero, 

salsa, merengue, valsa, mas estas irão depender da demanda dos condomínios. 

Instrutor para academias:  outra opção de produto, será a orientação para 

academias. Na maioria dos casos entrevistados, as academias não possuem um 

profissional especializado para a orientação das atividades físicas exercida nas 

academias disponíveis nas dependências dos condomínios, este profissional poderá 

ser contratado pelo período a partir de 1 hora, e poderá ser contratado por 

condomínios que possuírem academias internas. 

As atividades físicas sem um acompanhamento podem oferecer riscos à 

saúde. Sendo assim, é essencial um acompanhamento de um profissional de 

educação física neste tipo de situação.  

Aula de Natação:  Outra opção de serviço, será a aula de natação, sendo 

esta de 1 hora por aula, com turmas conforme disponibilidade da piscina do 

condomínio, podendo ser até 3 vezes por semana. Este serviço está disponível para 

condomínios com piscinas em suas dependências. 
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Figura 7 - Benefícios da natação para a saúde 
FONTE: G1, Globo, 2011 

 

Conforme figura 5, divulgada pela revista Globo (2011, p.1), são inúmeros os 

resultados que se pode conseguir através da atividade de natação, sendo elas maior 

resistência física, prevenção, manutenção e recuperação, cardíaca, movimentos e 

coordenação, entre outros. 

Aulas de Jardinagem e paisagismo:  De acordo com a Revista Ecológico 

(2015, p.1), possuir um jardim e realizar a sua manutenção, cuidar, regar e cortar, 

podem fazer muito bem a saúde, reduzindo stress, depressão e problemas mentais.  

Com este ideal que a Home Fitness também irá fornecer esta opção de 

serviço como opção aos condomínios, estas aulas serão de 1:30H por dia, podendo 

ser optado por 2 ou 3 aulas semanais. 

As aulas irão ensinar aos condôminos, meios para conseguir seu minijardim 

interno, como cuidar de plantas diversas, opções sustentáveis de para criação 

interna de plantas, entre outras possibilidades. O público alvo deste serviço serão 

condôminos crianças e da 3° idade. 
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Massoterapia:  A Massagem é muito comum no oriente, porém começou a se 

difundir no ocidente. De acordo com Viktor (2015, p.1) “é um dos recursos utilizados 

por fisioterapeutas para curar e reabilitar vítimas de traumas físicos (como 

estiramentos musculares), para controlar a dor, melhorar a circulação sanguínea e 

aumentar a flexibilidade das articulações”. 

Tendo em vista estas características, outra opção de serviços a ser oferecido 

pela Home Fitness, a condomínios que possuam ambientes como spa, ou até 

mesmo salas ou ambientes disponíveis para este tipo de atividade, o tempo das 

sessões serão de escolha do condômino.   

3.3 PESQUISA DE CAMPO 

Conforme citado na página 15, foi aplicada uma entrevista com o síndico Luiz 

Gustavo do Condomínio Parque Arvoredo Residencial Clube, localizado na Rua 

Francisco Derosso, 375, Xaxim, Curitiba – PR, cujo objetivo foi compreender o fluxo 

e funcionamento de condomínios clube na região de Curitiba. A entrevista foi 

realizada no dia 07 de novembro ás 10h30min. 

3.3.1 Entrevista com Síndico de Condomínio Clube 

Luiz Gustavo informou que são disponíveis no condomínio, espaços como 

salão de festas, campo poliesportivo, academia, piscina e parquinho. Dentro do 

condomínio os ambientes que estão sendo mais bem utilizados são o salão de 

festas, campo poliesportivo e acredita que a academia e piscina poderiam ser 

melhor explorados, pois são utilizados com pouca frequência. Não possui problemas 

quanto ao uso inadequados de equipamentos, até o momento. 

O síndico acredita que os moradores busquem um condomínio clube devido 

aos recursos disponíveis para sua família, pela praticidade e segurança. E conta que 

já foi levantada questão em uma reunião de condomínio, de uma assessoria 

esportiva prestar serviço dentro do condomínio, mas nada concreto. Ele acredita que 

desta forma os recursos disponíveis seriam melhor explorados, e pensa que não 

seria bom aos moradores que não teriam interesse à adesão. 

Para que a prestadora de serviços possa entrar no condomínio existem 

algumas regras básicas de segurança que seriam esclarecidas em contrato, sendo 

que existe uma regra de horário até as 22h00min. 
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3.3.2 Consumidores do serviço 

Aplicado questionário de pesquisa (Apêndice B), foram obtidas 246 respostas, 

onde se podem analisar os dados, conforme gráficos a seguir.  

Conforme entrevistas, cerca de 33% dos moradores de condomínios clubes, 

possuem entre 30 a 45 anos, 24% dos entrevistados possuem idade entre 19 a 25 

anos, 18% possuem idade entre 26 a 30 anos, 16% possuem idade entre 45 a 59 

anos e 8,5% possuem 60 anos ou mais. Diante disto, observamos que a grande 

maioria está na faixa etária de 19 a 45 anos, ou seja uma idade economicamente 

ativa e pré disposta a exercícios físicos. 

 

 
Gráfico 1 - Proporção de idade dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

Dos moradores que responderam à pesquisa foi identificado que 55% são do 

sexo feminino e 45% são do sexo feminino. Ou seja, foram entrevistamos mais 

mulheres do que homens. 

 

 
Gráfico 2 – Proporção do sexo dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  
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Quanto ao estado civil dos entrevistados, 49% responderam ser casados, 

30% solteiros, 13% possuem uma união estável, 4,5% são divorciados e 3,3% são 

viúvos. Ou seja, a maioria dos entrevistados se já não possuem famílias, irão criar 

uma família, com isso, irão utilizar mais os espaços oferecidos pelo condomínio.  

 
Gráfico 3 – Proporção do estado civil dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Quando questionados sobre seu grau de instrução, 33,7% dos entrevistados 

responderam ser pós-graduados, 29,7% possuem ensino superior completo, 19,1% 

ensino superior incompleto, 14,2% ensino médio completo e apenas 2% ensino 

médio incompleto. Diante desses valores, os condôminos entrevistados possuem 

elevado acesso a cultura e conhecimento.  

 

 
Gráfico 4 – Proporção de grau de estudo dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Nos locais onde a pesquisa foi aplicada tivemos retorno, principalmente, dos 

bairros: Xaxim, com 45%, Portão com 21%, Ecoville com 15%, Pinheirinho com 14% 

e Cristo Rei com 5%. 
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Gráfico 5 – Proporção de bairros onde os entrevistados residem 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Quanto a renda familiar identificamos que 27% dos entrevistados possuem 

uma renda superior a 9,01 salários mínimos, 24% dos entrevistados possuem renda 

familiar entre 7,01 a 9 salários mínimos e 15% possuem renda familiar entre 3,01 a 5 

salários minimos. Referente a essas porcentagens, pode se dizer que a grande 

maioria esta na classe média para alta. 

 

 
Gráfico 6 – Proporção de pessoas por renda familiar 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Quando questionado se estão atuando no mercado de trabalho no momento, 

mais de 78% dos entrevistados responderam estar. Com isso, quase todos os 

condôminos fazem a economia do país girar.  
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Gráfico 7 – Proporção de pessoas que trabalham 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Quanto a área de atuação dos moradores de condomínios clube foi 

identificado que 21% estão atuando na área de finanças, 20% na área de vendas, 

11% trabalha com saúde, 10% com administrativo, 10% com informática, 8% com 

advocacia e 20% são de outras áreas. Pode se dizer diante esse valores que os 

condôminos que trabalham atualmente, são das áreas financeira e na área de 

vendas. 

 

 
Gráfico 8 – Proporção da área de atuação dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Quando questionadosobre a frequência que pratica atividade física, 33% dos 

entrevistados dizem que não praticam atividade física, 22% praticam atividade física 

3 vezes na semana, e 15% praticam 2 vezes na semana. Como apresentados nos 

dados, grande parte dos condôminos não praticam a atividade física, o que é ruim 

para a qualidade de vida.  
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Gráfico 9 – Proporção de quantidade de vezes que praticam exercícios 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.  

Sobre os tipos de atividades físicas praticadas pelos moradores, identificou-

se que, 22% preferem praticar caminhada e corrida como atividade física, 9% gosta 

de jogar futebol, 8% gosta de praticar spinning e pilates. Com isso, deu para 

identificar que os condôminos intrevistados gostam bastante de praticar atividades 

aeróbicas. 

 
Gráfico 10 – Proporção de atividades físicas que os entrevistados praticam 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Quando questionados sobre qual tipo de acompanhamento e atividades 

gostariam de utilizar na academia do condomínio, 16% dos entrevistados disseram 

que gostariam de ter acompanhamento na academia do condominio, 12% gostariam 

que fossem oferecidas aulas de natação, 11,6% gostariam de Personal Trainer, 

10,5% gostariam de aula com circuito de exercício e massagista. Referente a esses 
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valores, pode se perceber que o condôminos gostariam de ter auxilio no 

acompanhamento da academia.  

 
Gráfico 11 – Proporção de pessoas que utilizariam o serviço no condomínio, caso fosse oferecido. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Quanto a frequência de vezes que os entrevistados vão a academia, foi 

identificado que 39% não frequentam a academia, 26,7% frequentam 3 vezes na 

semana, 16% 4 vezes na semana ou mais e 12,7% 2 vezes na semana. Com isso, 

pode se perceber que os condôminos não frequentam a academia, mesmo tendo ela 

disponível no condôminio.  

 
Gráfico 12 – Proporção de pessoas que frequentam a academia 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Referente aos entrevistados que frequentam a academia, 48,4% praticam na 

academia fora do condomínio. Pode-se perceber que mesmo tendo a academia ali 

disponível para os condôminios, grande maioria prefere ir em uma academia fora do 

condomínio para fazer a prática de exercícios.  

 

 
Gráfico 13 – Proporção de local em que os entrevistados utilizam a academia 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Quando frequentam a academia dentro do condomínio, 47% deles sentem 

mais falta de ter um profissional para auxiliar nas atividades físicas e 39% gostariam 

de saber quais o exercícios atendem melhor a necessidade para um melhor 

resultado. Segundo dados da pesquisa, muitos que praticam a academia dentro do 

condominio sentem falta de um profissional auxiliando nas atividades praticadas. 

 

 
Gráfico 14 – O que os entrevistados que utilizam a academia do condomínio sentem mais falta 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Quando questionados se utilizam a piscina do condomínio, mais de 60% dos 

entrevistados disseram não utiliza-la, 20% disseram utilizar a piscina apenas 1 vez 

na semana e 11% utilizam 2 vezes na semana. Segundo dados da pesquisa, a 

maior parte dos condôminos não utilizam a piscina do condominio, ou por não ter um 

profissional que os auxilie, ou apenas por ser em Curitiba, que o tempo não ajuda 

quanto a isso, se a piscina for externa.  

 

 
Gráfico 15 – Proporção de vezes que os entrevistados utilizam a piscina no condomínio 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Quando questionado sobre quais aulas gostariam de ter na piscina, 34% dos 

entrevistado gostariam de ter aula de natação, 19% gostariam de ter aula de 

hidroginástica, 15% gostariam de ter aula de relaxamento e 12% pilates. Tendo em 

vista os  resultados das pesquisa, muitos dos entrevistados gostariam de ter aula de 

natação na pisicina do condominio.  
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Gráfico 16 – Proporção de atividades que teriam interesse em praticar na piscina do condomínio 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Quando questionados sobre a necessidade de aulas separadas para 

homens e mulheres, 60% dos entrevistados não teriam problema em ter aulas 

mistas, 20% é indiferente e 19% prefeririam ter aulas separadas. Pode-se perceber 

que não teria problema em ter aulas ministradas para os ambos os sexos no mesmo 

horário.  

 

 
Gráfico 17 – Proporção de entrevistados que gostariam horários diferenciados nas aulas de piscina 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Dentre as atividades propostas aos entrevistados, também questionamos se 

teriam interesse em aulas de dança, e 59% dos entrevistados responderam que 

gostariam de ter. Segundo a pesquisa seria interessante ministrar aulas de dança no 

condomínio, pois mais da metade dos condôminos responderam ter interesse em ter 

aula de dança.  



60 
 

  

 
Gráfico 18 – Proporção de entrevistados que gostariam de ter aula de dança 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Dentre os entrevistados que gostariam de ter aula de dança, 50% deles 

gostariam de ter aulas de dança de salão, 32% gostariam de aulas de zumba. Dos 

interessados em ter aula de dança, o que teve quase metade dos votos foi ter aulas 

de salão.  

 
Gráfico 19 – Proporção de entrevistados que gostaria de praticar modalidades de dança 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Ao perguntar sobre a disponibilidade de horário para a pratica dos exercícios 

físicos oferecidos, 53% dos entrevistados responderam ter disponibilidade no horário 

da noite entre as 18 e 21 horas e outros 20% teriam disponibilidade durante a 

manhã, entre 6 e 8 horas. Ou seja, referente a pesquisa, os horários que teriam o 

maior número de público seria na parte da noite e na parte da manhã antes das 8 

horas.  
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Gráfico 20 – Proporção de horários que os entrevistados possuem 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Quando perguntado se teriam interesse na promoção de eventos no 

condomínio, 52% dos entrevistados disseram não terem interesse, enquanto outros 

34% gostariam que tivesse competições como de futebol, vôlei e judô, e 19% 

gostariam que tivessem gincanas. Segundo pesquisa aplicada, maior parte dos 

condôminos não tem interesse em eventos ou gincanas no condomínio.   

 
Gráfico 21 – Proporção entrevistados que possuem interesse em promoção 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Quanto aos tipos de pacotes de contratação, os resultados foram 36% 

pacotes de casal, 43% pacotes individuais e 36% pacotes de casal. Segundo 

pesquisa, o que os condôminos acharam mais interessante em relação aos pacotes, 

seriam referente aos pacotes individuais.  
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Gráfico 22 – Proporção de pacotes de contrato que os entrevistados escolheriam 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Entre os entrevistados que optaram por pacotes individuais, o preço mais 

escolhido, com 69% dos votos, foram os preços entre R$ 90,00 a R$ 110,00.  

 
Gráfico 23 – Proporção de valores de pacotes individuais que os entrevistados escolheriam 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Dos entrevistados que optaram por pacotes de casal, o preço mais escolhido 

com 57% dos votos foram os preços entre R$110,00 a R$130,00. 
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Gráfico 24 – Proporção de valores de pacotes de casal que os entrevistados escolheriam 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Para os entrevistados que optaram pelo pacote familiar, de até 4 pessoas, o 

preço mais escolhido com 58%,  foram no valor de R$130,00 a R$150,00. 

 
Gráfico 25 – Proporção de valores de pacotes de família (até 4 pessoas) que os entrevistados 

escolheriam 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Entre os entrevistados que optaram pelo pacote familiar, acima de 4 pessoas, o preço 

escolhido foi de R$150,00 a R$190,00.  
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Gráfico 26 – Proporção de valores de pacotes de família (acima de 4 pessoas) que os entrevistados 

escolheriam 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Do total de pessoas entrevistas, identificamos que mais de 60% deles não 

possuem filhos, outros 18% possuem apenas 1 filho (a) e 16% possuem 2 filhos 

(as).  Com isso pode-se dizer que a maioria dos condôminos que residem nos 

condomínios clubes não possuem uma família.  

 
Gráfico 27 – Proporção de entrevistados que possuem ou não filhos (as) 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 Dos entrevistados que possuem filhos (as), 30% deles possuem filhos (as) 

acima de 18 anos, outros 22% possuem filhos de 7 a 11 anos e outros 20% 

possuem filho com 0 a 3 anos de idade. A partir dos dados da pesquisa, maioria dos 

filhos dos condôminos já possuem 18 anos ou mais. 

 



65 
 

  

 
Gráfico 28 – Proporção de entrevistados que possuem filho e qual idade. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Quando questionado aos que possuem filhos (as), qual é o costume do filho 

(a) de praticar atividades físicas, 52% deles o responderam que seus filhos não 

praticam atividades física, e outros 18% os filhos praticam 2 vezes na semana. 

 

 
Gráfico 29 – Proporção de filhos de entrevistados que costumam praticar exercícios 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Dos entrevistados que possuem filhos que praticam exercício físico, 35% 

deles praticam natação, 18% deles praticam futebol, e outros 16% praticam 

academia.  
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Gráfico 30 – Proporção de tipos de esportes os filhos de entrevistados teriam interesse de praticar no 

condomínio. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Referente aos entrevistados que possuem filhos (as) que praticam atividade 

física, mais de 56% deles tem a disponibilidade de praticar o exercício físico no 

período da noite, entre as 18 e 21 horas, enquanto outros 21%, podem praticar 

atividades entre as 8 e 11 horas na manhã. Ou seja, o horário com maior 

disponibilidade seriam entre a manhã antes das 8 horas ou no período noturno.  

 

 
Gráfico 31 – Proporção do horário que os filhos de entrevistados teriam disponibilidade de praticar 

exercícios no condomínio 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

Ao questionar se o entrevistado possui 60 anos ou mais, ou se reside com 

alguém que possua esta idade, 93% dos entrevistados responderam não terem nem 

residirem com pessoas de 60 anos ou mais. 
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Gráfico 32 – Proporção de idade dos entrevistados ou de quem reside junto com 60 anos ou mais 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 Quando questionados sobre quais atividades os entrevistados de 60 anos ou 

mais gostariam de fazer, 25% deles responderam que gostariam que tivesse 

disponível no condomínio aulas de informática, 22% gostariam de aula de 

jardinagem e 14% dos entrevistados gostariam de ter aulas de jogo xadrez. Com 

isso, pode se afirmar que o pessoal da 3° idade esta interessada em ter aulas com 

tecnologia e de contato com a natureza.  

 

 
Gráfico 33 – Proporção de atividades que os entrevistados ou de quem reside com idade de 60 ou 

mais teriam interesse 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 

A partir de dados da pesquisa podemos concluir que a média da faixa etária 

dos moradores de condomínios clube estão entre 30 a 45 anos. Metade dos 

condôminos entrevistados foram do sexo feminino e outra metade do sexo 

masculino. Onde metade desses entrevistados são casados.  
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Algo relevante na pesquisa é que 39% dos entrevistados não praticam 

nenhum tipo de atividade física, mas dos que praticam, preferem exercícios 

aeróbicos como a caminhada e a corrida. Os entrevistados gostariam mais de ter em 

seus condomínios um acompanhamento na academia e um personal trainer. Metade 

dos entrevistados praticam a academia fora do condomínio, ou seja, não usufruem 

da academia pois segundo o gráfico 14 o que eles mais sentem falta e por esse 

motivo não utilizam o espaço é pela falta de um profissional para auxiliar nos 

exercícios, e saber quais exercícios atendem as necessidades para um melhor 

resultado. O horário que a maioria dos entrevistados possuem para usufruir do 

espaço do condomínio é entre as 18horas e 21 horas.    

Segundo o gráfico 22, 43% dos entrevistados preferem adquirir o pacote 

individual e 36% pacote de casal, apenas 19% optaram em adquirir o pacote familiar 

de até 4 pessoas.  
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4 DEFINIÇÃO EMPRESARIAL E ESTRATÉGIAS 

A razão social optada em reunião com os sócios da empresa será: Home ‘ 

Fitness Serviços de Lazer e Saúde LTDA. 

A empresa Home Fitness tem como logradouro Avenida Sete de Abril, 950 

Curitiba, Paraná. Esta localização é de fácil visibilidade e localização por se 

encontrar na área central de Curitiba. A locação da sala comercial no imóvel será 

feita através de contrato de junto a imobiliária Viva Real, o valor acordado é de 

R$800,00 mensais e a estrutura possui um total de 37m². 

 

 
Figura 8: Localização imóvel Home Fitness 

Fonte: Viva Real (2016) 
 

 
Mapa 1: Localização Escritório Home Fitness 

Fonte: Google Maps (2016) 
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Para se obter os objetivos desejados, a empresa optou por estabelecer 

princípios a serem seguidos, que são alicerces para a companhia. 

4.1 MISSÃO 

Transformar atitudes sedentárias em saudáveis, através de atividades que 

movam corpo, mente e espírito. 

4.2 VISÃO 

Tornar-se uma empresa de saúde e serviços de qualidade de vida, conhecida 

nacionalmente. 

4.3 VALORES 

A definição de valores foi dividida em forma de tópicos, sendo quatro ao todo, 

a fim de facilitar o entendimento e repasse aos stakeholders. 

1. Cliente em primeiro lugar: por se tratar de uma empresa onde os 

serviços e os colaboradores estão extremamente próximos ao cliente, 

este é o nosso principal valor.  

2.  Respeito: Com clientes, fornecedores e colaboradores. 

3. Responsabilidade: Com as atividades, pessoas e ambiente. 

4. Transparência: A verdade é a principal característica da empresa.  

4.4 DEFINIÇÕES DO NEGÓCIO 

4.4.1 Ramo de Atuação 

O ramo de atuação deste empreendimento enquadra-se, segundo a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) citado anteriormente na 

página 39, nas atividades de condicionamento físico, atividades de práticas 

integrativas e complementares em saúde humana, atividades paisagistas e ensino 

de dança. 

4.4.2 Necessidades a Serem Atendidas 

As necessidades a serem atendidas com estes serviços serão as de 

acompanhamento especializado, personal trainer, professor de dança, professor de 

natação, massoterapia e atividades recreativas adultas e infantis. 
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4.4.3 Público Alvo 

O público alvo a ser atendido serão crianças e adultos entre 10 e 80 anos, de 

classes A, B e C, moradores de condomínios clube do município de Curitiba que 

tenham interesse em investir em qualidade de vida. 

4.4.4 Descrição do Produto/Serviço 

A presente proposta de empreendimento tem como objetivo oferecer serviços 

de atendimento de qualidade de vida a condomínios clube, no município de Curitiba, 

que disponham de infraestrutura como academias, piscina, espaço de massagem, 

salões, entre outros espaços, que possibilitem a realização do desenvolvimento de 

atividades físicas e mentais. 

 A empresa fornecerá profissionais como personal trainer, para o 

acompanhamento dos moradores durante suas atividades físicas, professor de 

natação/hidroginástica, para auxiliar nas atividades realizadas na piscina, 

massoterapeuta, para promover bem estar, tranquilidade, autoestima e controle 

emocional de acordo com a necessidade de cada cliente, professor de jardinagem 

para orientação e auxílio aos moradores que desejarem desenvolver contato com a 

natureza, professor de dança, para promover atividades em grupo entre os 

moradores, através de aulas com casais, zumba e aulas para crianças. 

4.4.5 Instalações de Apoio 

O serviço a ser prestado irá utilizar a infraestrutura do próprio condomínio 

para a prestação dos serviços oferecidos. Estas áreas são: academia, piscina, sala 

para massagem, espaço de jardinagem, salão e área de recreação infantil. 

4.4.6 Bens Físicos Facilitadores 

Material especializado voltado para o atendimento correto das necessidades 

tais como os listados no quadro 9 a seguir. 
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Quadro 9: Lista de materiais utilizados para as atividades a serem desenvolvidas 

FONTE: Os autores (2016) 
 

4.4.7 Serviços Explícitos 

Os serviços a serem prestados têm como objetivo explícito acrescentar 

qualidade de vida ao dia a dia de seus usuários, proporcionando resistência e saúde 

física, aumentando desta maneira a disposição para as atividades do cotidiano. 

O programa de atividades deve trabalhar tanto a área aeróbica quanto a 

área muscular, sendo que os treinamentos serão elaborados segundo a 

necessidade e objetivo de cada usuário. 

4.4.8 Serviços Implícitos 

Baseado nos serviços explícitos citados anteriormente ressalta-se ainda que 

os benefícios da prática de atividades físicas vão além dos benefícios físicos, 

contribuindo também para a saúde mental e psicológica.  

Segundo o artigo da psicóloga Rossane Frizo de Godoy - “Benefícios do 

Exercício Físico sobre a Área Emocional” – várias pesquisas já realizadas 

demonstram que as pessoas que praticam atividades físicas possuem menor nível 

de ansiedade, hostilidade e depressão, além de melhorar a autoestima e 

autoconceito. Pesquisas realizadas em crianças e adolescentes que praticam 

atividades físicas também mostraram diferenças com relação ao nível de ansiedade 

e depressão, ou seja, atividade física é indicada e trás benefícios para todas as 

idades. 
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4.5 CONSTITUIÇÃO LEGAL 

A empresa Home Fitness será constituída por meio de sociedade limitada, 

possuíra quatro sócios com responsabilidades correspondentes às quotas do capital 

adquirido. Pode-se responder de forma solidária pela integralização da totalidade do 

capital, no caso de não cumprimento de tais responsabilidades por algum dos 

sócios. Conforme item 3: Plano de Negócios, 3.1: Aspectos Jurídicos e Legais. 

4.5.1 Controle Acionário da Empresa 

 O controle acionário será proporcional às quotas adquiridas, conforme tabela 

a seguir.  

 

Quadro 10: Participação dos sócios para integralização do capital social 
Fonte: Os autores (2016) 

A administração será de responsabilidade de todos os sócios, uma vez que 

todos se encontram aptos para tal atribuição. 

4.5.2 Responsabilidades e Competências da Equipe Di rigente 

Os cargos a serem exercidos pelos sócios estão distribuídos conforme quadro 

11 com decisão estratégica tomada pela direção, com base em suas experiências e 

competências, contribuindo desta forma para o melhor desenvolvimento da 

empresa. 

 

Quadro 11: Responsabilidades e Competências da Equipe Dirigente 
FONTE: Os autores (2016) 
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Cada cargo tem como função alavancar o setor correspondente, de forma 

estratégica, para que os objetivos da empresa sejam alcançados. 

Diretora Financeira:  A diretora financeira é responsável por gerenciar o 

departamento contábil, administrativo e financeiro, que tem como função, contas a 

pagar e contas a receber, cobrança, compras administrativas, tesouraria, orçamento 

mensal; acompanhar as alterações legais e fiscais, planejamento financeiro e 

relatórios mensais para apresentação aos demais sócios, para tomadas de 

decisões. 

Diretora de Recursos Humanos:  A diretora de recursos humanos é 

responsável pela organização e administração de todos os funcionários da empresa, 

admissão, demissão, férias; Conferir o desempenho dos funcionários, aplicar 

treinamentos, palestras, que desenvolvam os mesmos, tal como plano de carreira. 

Diretora de Marketing : A diretora de marketing é responsável por toda a 

parte do planejamento estratégico mercadológico da empresa. Acompanhamento de 

novos produtos/serviços, estudo das regiões, oportunidades disponíveis e venda do 

serviço. 

Diretor de Operações : O diretor de operações é responsável por organizar a 

prestação de serviço diante dos condomínios clubes e funcionários, em relação a 

horários. Administrar os funcionários. Manutenção de portfólio de clientes. Organizar 

reuniões e avaliar as regras e riscos da empresa, de acordo com a legislação 

vigente. 

4.6 COMPLIANCE 

Estar de acordo com a legislação, regras e políticas internas faz com que as 

empresas sejam competitivas e atualmente este tema é fundamental para as 

organizações que almejam um futuro sustentável. 

Um processo de compliance serve para, além de adequar as atividades da 
empresa, gerar informações seguras a respeito de sua atuação e manter o 
negócio funcionando. O compliance também possibilita que diversas formas 
de boas práticas sejam implementadas internamente, auxiliando a empresa 
a construir uma boa imagem no mercado e entre seus consumidores. 
(FACHINI, 2015). 

A Home Fitness adotará como pratica de compliance, aplicar treinamentos 

periódicos para seus colaboradores, frisando a importância de agir de acordo com 
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as normas e condutas da empresa, tal como as devidas sansões previstas em 

legislação. 

4.7 PLANO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

Tendo como base que a empresa Home Fitness tem como missão: 

“transformar atitudes sedentárias em saudáveis, através de atividades que movam 

corpo, mente e espírito”, uma das principais características adotadas, é o senso de 

responsabilidade social e ambiental. 

Como forma de disseminação de responsabilidade social e ambiental, a 

Home Fitness destinará 1% de todo seu faturamento mensal, sendo este valor 

dividido igualmente, entre os seguintes programas: 

• República do Piá: Orfanato, localizado em região de classe C de 

Curitiba. A Home Fitness acredita que a mudança de atitude deve ser 

ensinada na infância e por conta disto este auxílio. O orfanato se 

localiza no seguinte logradouro: Rua João Maranho, 58 - Bairro Novo 

B. - Curitiba – PR. 

• Sociedade Força da Natureza: Está ONG realiza trabalhos de ações 

que incentivam o uso de tecnologias ambientalmente amigáveis. A 

ONG tem como logradouro: Avenida Silva Jardim, 1664/1802, Curitiba 

– PR. 
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5 ANÁLISE AMBIENTAL 

5.1 ANÁLISE DO MACROAMBIENTE 

 Uma análise do Macroambiente envolve os seguintes aspectos: demográfico, 

econômico, tecnológico, político legal e sociocultural.  

5.1.1 Ambiente demográfico 

 Segundo dados do censo demográfico IBGE (2010 p.1), o número total da 

população de Curitiba – PR é de 1.751.907 pessoas, sendo 835.115 do sexo 

masculino e 916.792 do sexo feminino. A cidade tem uma área total de 435,036 km². 

O quadro de número 12 esta demonstrando a faixa etária da população por idade e 

localização da cidade de Curitiba, estado do Paraná, e país Brasil, com um intervalo 

de 4 anos para cada.  

 
Quadro 12 - Censo Demográfico 

Fonte: IBGE (2010) 
 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

0 a 4 anos 54.642 53.277 363.112 350.925 7.016.614 6.778.795

5 a 9 anos 57.253 54.785 390.883 377.509 7.623.749 7.344.867

10 a 14 anos 66.150 63.843 463.552 445.519 8.724.960 8.440.940

15 a 19 anos 70.051 69.461 469.762 458.869 8.558.497 8.431.641

20 a 24 anos 78.657 79.897 451.739 449.593 8.629.807 8.614.581

25 a 29 anos 81.266 84.484 436.675 443.557 8.460.631 8.643.096

30 a 34 anos 75.240 79.990 410.438 425.939 7.717.365 8.026.554

35 a 39 anos 66.109 71.894 384.351 403.019 6.766.450 7.121.722

40 a 44 anos 61.693 68.688 372.379 394.296 6.320.374 6.688.585

45 a 49 anos 56.039 66.648 336.461 363.723 5.691.791 6.141.128

50 a 54 anos 48.048 58.683 282.641 309.977 4.834.828 5.305.231

55 a 59 anos 39.047 47.963 231.993 256.686 3.902.183 4.373.673

60 a 64 anos 28.967 38.826 180.838 201.289 3.040.897 3.467.956

65 a 69 anos 19.615 26.345 133.729 151.451 2.223.953 2.616.639

70 a 74 anos 14.126 20.330 99.314 114.342 1.667.289 2.074.165

75 a 79 anos 9.364 15.272 64.121 80.272 1.090.455 1.472.860

80 a 84 anos 5.594 10.542 36.887 50.561 668.589 998.311

85 a 89 anos 2.404 5.288 15.588 23.876 310.739 508.702

90 a 94 anos 630 1.943 4.495 8.998 114.961 211.589

95 a 99 anos 167 536 1.273 2.538 31.538 66.804

Mais de 100 anos 43 97 313 620 7.245 16.987

Curitiba Paraná Brasil
Idade
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5.1.2 Ambiente econômico 

Segundo dados do G1 (2015, p.1), o PIB (Produto Interno Bruno) de Curitiba 

– PR ocupa o 5° lugar em relação à economia do país, com R$79 milhões de 

riqueza. Para a agência Curitiba (2016, p.1), os indicadores socioeconômicos 

confirmam que o Município é atualmente um dos melhores do país para se viver. 

Com dados do IBGE (2010, p.1) através do Censo Demográfico, o rendimento médio 

de Curitiba foi de R$ 3.774,19.  

5.1.3 Ambiente tecnológico 

 A partir da tecnologia, pode-se dizer que teremos ainda mais vantagens para 

a utilização dos espaços ofertados. Pois teremos a comodidade de tirar possíveis 

dúvidas dos condôminos a partir de celular, como com o uso do aplicativo Whats 

App, responderemos o mais rápido possível, e assim podendo tirar as dúvidas sobre 

horário de aulas, quais professores estarão disponíveis para o atendimento no dia 

desejado.  

5.1.4 Ambiente político legal 

 É preciso ter uma norma interna, feito pelo síndico, para o uso legal dos 

espaços dispostos para a Home Fitness, sobre o horário de funcionamento, quais 

aparelhos e modalidades serão aceitos por cada condomínio. A partir disso, é 

possível ter os profissionais e as aulas ministradas.  

5.2 ANÁLISE DO MICROAMBIENTE 

 Nesta análise do microambiente, serão relatadas as análises dos 

fornecedores, concorrentes e clientes.  

5.2.1 Análise dos Fornecedores 

 Os nossos fornecedores serão os professores que irão ministrar as aulas, e 

os espaços dos condomínios que serão disponibilizados para as aulas.   

5.2.2 Análise dos Concorrentes 

 Os principais concorrentes da empresa Home Fitness, serão as academias, 

pois mesmo tendo os espaços disponíveis no próprio condomínio, muitos 

condôminos preferem ainda a utilização das academias, por estar perto do trabalho 



 

 

e não precisar ir até em casa que o fato de ir para casa muitos já ficam com a 

preguiça de sair e praticar atividade física. 

5.2.3 Análise dos Clientes

 Para a empresa Home Fitness

ser clientes quem residir em um condomínio clube. Dentre os dados da pesquisa 

aplicada em condomínios clubes, nossos principais clientes estão na faixa etária de 
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5.3 MATRIZES DE MARKETING

As matrizes SWOT demonstram uma analise do ambiente interno e externo 

que envolvem a empresa, avaliando forç

Através da análise de SWOT é possível montar o planejamento da empresa para 

aperfeiçoá-la. 

O quadro abaixo demonstra os pontos forte e fracos e as ameaças e 

oportunidades identificados:

 

e não precisar ir até em casa que o fato de ir para casa muitos já ficam com a 

preguiça de sair e praticar atividade física.  

Análise dos Clientes  

Home Fitness, os clientes são específicos, podendo apenas 

clientes quem residir em um condomínio clube. Dentre os dados da pesquisa 

aplicada em condomínios clubes, nossos principais clientes estão na faixa etária de 

30 a 45 anos, sexo feminino, casados, pós-graduado, com renda familiar maior do 

nimos. Os clientes possuem interesse em utilizar mais as áreas de 

lazer do condomínio que são pouco exploradas por eles.  

.3 MATRIZES DE MARKETING 

As matrizes SWOT demonstram uma analise do ambiente interno e externo 

que envolvem a empresa, avaliando força, fraqueza, ameaças e oportunidades. 

Através da análise de SWOT é possível montar o planejamento da empresa para 

O quadro abaixo demonstra os pontos forte e fracos e as ameaças e 

oportunidades identificados: 

Quadro 13 - Matriz Swot 
FONTE: Os autores (2016) 
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5.4 MIX DE MARKETING 

O Mix de marketing é um conjunto de ferramentas utilizado pelas empresas 

para atingir seus objetivos de marketing junto ao mercado-alvo. Essas ferramentas 

compõem os 4 P’s: Produto, preço, praça e promoção. 

A seguir será apresentado como a Home Fitness aplicará a ferramenta dos 4 

P’s na empresa. 

5.4.1 Produto / Serviço 

A base para um negócio é ter um produto ou serviço. A Home Fitness ofertará 

como produto a prestação de serviços, para atendimento de qualidade de vida em 

condomínios clube, que disponham de infraestrutura como academias, piscina, 

espaço de massagem, salões, entre outros, que possibilitem a realização do 

desenvolvimento de atividades físicas e mentais, com assessoria dos profissionais 

capacitados pela empresa. 

Segundo Kotler (p.32, 2000) “as pessoas satisfazem suas necessidades e a 

seus desejos com produtos. Um produto é qualquer oferta que possa satisfazer a 

uma necessidade ou a um desejo”.  

Desta forma, a empresa definiu, de acordo com o quadro 1, os seguintes 

produtos e serviços a disposição dos condomínios, conforme análise de mercado da 

concorrência e pesquisa probabilística realizada. 

 

 
Quadro 14 - Produtos e Serviços 

FONTE: Os autores (2016) 
 

5.4.2 Preço 

Segundo Tuleski, (p.1, 2011) “Preço é o volume de dinheiro cobrado por um 

produto e/ou serviço. Preço é a quantidade de dinheiro, bens ou serviços que deve 

ser dada para se adquirir a propriedade ou uso de um produto”. 
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Para determinar o preço dos serviços da Home Fitness, foram analisados os 

custos de cada serviço e levaram-se em consideração as pesquisas realizadas dos 

preços praticados pelos concorrentes e também da pesquisa probabilística com os 

condomínios clubes em Curitiba/PR. No quadro a seguir está o preço de todos os 

serviços ofertados. 

 
Quadro 15 - Valor dos Serviços 

FONTE: Os autores (2016) 
 

5.4.3 Praça 

 O termo “praça” também quer dizer ponto-de-venda ou canal de distribuição. 

Significa disponibilizar o produto ou serviço ao cliente da forma mais fácil e 

conveniente para ser adquirido. Desta forma, a Home Fitness não terá um ponto fixo 

de atendimento, sendo os condomínios clubes contratantes do serviço o local da 

prestação de serviço. 

5.4.4 Promoção 

A Home Fitness irá trabalhar com diversas formas de promoção de maneira a 

atrair mais clientes e fidelizar os atuais. Segundo Kotler (p.616, 2000), “as empresas 

utilizam promoções para atrair novos consumidores, para recompensar clientes fiéis 

e para aumentar taxas de recompra de clientes eventuais”. 

Para divulgar os serviços, a empresa contará com um site onde será possível 

conhecer sobre a empresa e seus serviços, divulgando através de redes sociais, 

academias e consultórios de nutricionistas esportivos, parceiros. Algumas das 

promoções serão: a cada 5 indicações concorra a um mês individual gratuito, na 

inscrição ganhe avaliação esportiva gratuita, a cada 6 meses inscrito concorra a um 

mês individual gratuito, entre outras promoções que surgirão para atrair e manter os 

clientes. 
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5.5 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING 

Para Kotler (p. 713, 2000) “A implementação do marketing é o processo que 

transforma os planos de marketing em ações e assegura que estas sejam 

executadas de uma maneira em que se realizem os objetivos declarados no plano”. 

Desta forma, pode-se entender que o plano de marketing pode ser excelente, mas 

se mal aplicado não tem valor para a empresa. 

5.5.1 Controle do Plano de Marketing 

Para que uma empresa tenha sucesso é necessário que o Plano de Marketing 

seja bem elaborado conforme a estratégia da empresa para que os objetivos 

propostos sejam alcançados. O mesmo deve obter medidas de controle antes do 

projeto, durante e depois de implantado. 

A Home Fitness implantará o plano de marketing de forma objetiva, onde se 

possa ser alcançado o melhor resultado com o menor custo, de forma a agregar 

valor a empresa e fidelizar clientes e condomínios. O método utilizado para 

aplicação do plano de marketing será o 5W2H, que é apresentado a seguir. 

 
Quadro 16 - Plano de ação – Marketing 

Fonte: Os autores (2016) 
 

5.5.2 Dados Financeiros Marketing 

Através do que foi citado nos tópicos anteriores, as principais ações de 

marketing da Home Fitness serão realizada através de panfletagem em pontos 

próximos aos condomínios alvos e ações online através de site próprio e e-mail 
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direcionados, como custo para a realização destas ações, teremos o seguinte 

cenário: 

 

Quadro 17 - Custos de Marketing 
Fonte: Os autores (2016) 

 

Como a Home Fitness oferece serviços para um público alvo muito focado, 

ações abertas não foram escolhidas, e sim atividades em ambiente micro e somente 

para impactar e alcançar os moradores e condomínios clube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AÇÃO  CUSTO 

 Criação e manutenção do Site  R$   500,00 

 Panfletagem  R$   500,00 
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6 PLANO ADMINISTRATIVO 

6.1 POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS 

A Home Fitness desenvolverá uma política de gestão por competências. Terá 

reuniões mensais com o objetivo de passar feedbacks aos funcionários, onde todos 

poderão contribuir para o desenvolvimento da empresa. Serão dados treinamentos 

para cada profissional, conforme suas atribuições, de forma a qualificar seu trabalho 

e atualizar questões regulamentais.  

Os funcionários assim que contratados passarão por treinamentos para que 

conheçam a visão, missão e valores da empresa, de modo a complementar o que 

espera-se dos funcionários, tanto quanto empresa e como cliente. 

6.2 QUADRO FUNCIONAL 

O quadro 18 descreve a quantidade de funcionários e seus respectivos 

cargos dentro da empresa. 

 
Quadro 18 - Quadro Funcional 

FONTE: Os Autores (2016) 

Serão 4 gerentes e sócios, que tratarão da administração da empresa e 8 

professores de educação física, que serão terceirizados, no entanto conforme 

aumente a demanda serão contratados mais profissionais. 

6.3 DESCRIÇÃO DE CARGOS 

Aula de dança: precisa ser um profissional formado em Educação Física, com 

especialização em dança. Precisa ser extrovertido, comunicativo, criativo. Saber 

técnicas de improvisação. Elaborar e monitorar a aula de dança, prepara o ambiente 

de aula, acompanha o desempenho dos alunos.  

Instrutor de academia: Precisa ser um profissional formado em Educação 

Física, com especialização em musculação e aeróbico. Elaborar e monitorar o treino 

de musculação e de condicionamento físico dos alunos, elaborar e prescrever o 
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treino conforme os objetivos apresentados pelo aluno, corrigir postura e 

posicionamento dos alunos.  

Aula natação: Precisa ser um profissional formado em Educação Física, com 

especialidade em natação, hidroginástica. Ministra as aulas, orienta os alunos e 

soluciona dúvidas referentes aos exercícios. Prepara o ambiente de aula, 

acompanha o desenvolvimento dos alunos. 

Aula jardinagem e paisagismo: Efetua e ensina a preparação da terra, 

executa e ensina o plantio de sementes e mudas em covas preparadas. Auxilia na 

conservação dos jardins, auxilia aparando as serras e tesouras, e auxilia na 

pulverização de inseticidas.  

Massoterapia: Alívio de dores musculares, estimula a circulação sanguínea, 

ajuda a controlar o estresse, promove o bem-estar e uma melhor qualidade de vida.  

6.4 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Será feito uma triagem de currículos, dos quais todos os profissionais 

precisem ter superior completo com especialização, ou apenas a especialização 

como no caso da massoterapia. Quando o currículo for aceito e assim marcado uma 

entrevista, será realizado algumas dinâmicas, como ministrar uma aula, para saber 

como o profissional orienta os alunos.   

6.5 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

O plano de desenvolvimento de uma empresa é um dos principais pilares 

para seu crescimento, é através dele que a empresa irá traçar como pretende 

abordar o desenvolvimento de seus funcionários a fim de satisfazer seus clientes da 

melhor forma possível. 

Buscando esta satisfação e excelência nos serviços, a empresa Home Fitness 

traçou o plano de desenvolvimento voltado não apenas para o aperfeiçoamento 

continua dos funcionários, mas também voltado para a satisfação dos clientes. O 

plano de desenvolvimento envolverá o aperfeiçoamento das atividades já 

desenvolvidas pelos profissionais nos condomínios, o treinamento de novas 

atividades e tendências e reuniões bimestrais com todos os profissionais, com o 

objetivo de desenvolver proximidade e avaliar a satisfação da equipe com os 

trabalhos desenvolvidos. 
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Por fim, para verificar a efetividade dos treinamentos aplicados, será realizado 

semestralmente uma pesquisa de satisfação dos clientes com relação aos serviços 

prestados, através da pesquisa será possível saber as necessidades do cliente 

atualmente, caso estas tenham se alterado, e desenvolver maior proximidade.  

6.6 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Indicadores importantes dentro do modelo de gestão da Home Fitness, são: 

resultados e desempenhos de seus colaboradores e terceiros, tento isto como foco, 

a empresa, aplicará uma avaliação de desempenho que “ é uma metodologia que 

visa, continuamente, estabelecer um contrato com os funcionários referente aos 

resultados desejados pela organização “ (PONTES, 2010, p.26), conforme descrito 

por Pontes, o processo de avaliação de desempenho é algo importante para um 

uma empresa e primordial para líderes de organizações, ela visa o esclarecimento e 

a definição de foco, bem como o processo de trabalho e o fornecimento de 

feedback. 

A Home Fitness adota como padrão, o método de avaliação de desempenho 

de 360 Graus, que tem como objetivo “ tornar a aviações e feedback um processo 

mais completo uma vez que as observações são oriundas de várias fontes” 

(PONTES, 2010, p.34), a maneira mais usual para a aplicação da avaliação 360 

graus, é através de questionários aplicados em clientes internos e externos a pessoa 

a ser avaliada, de acordo com o mesmo autor, este processo pode ser considerado 

mais confiável que os tradicionais, justamente por se obter informações de várias 

fontes, não sendo necessariamente a hierarquia de empregado e chefe. 

Seguindo a premissa informada anteriormente sobre avaliação 360, a Home 

Fitness, aplicará um questionário focado na avaliação de desempenho, a todos os 

funcionários, em todos os níveis, seguindo a seguinte linha de aplicação: 

 
Quadro 19 - Distribuição da avaliação por competências 

Fonte: Os autores (2016) 
 

 DIRETORIA 

 FUNCIONÁRIOS INTERNOS 

 TERCEIROS CLIENTES / DIRETORIA / INTERNOS

FUNCIONÁRIOS INTERNOS / TERCEIROS

DIRETORIA / TERCEIROS

DIRETORIA / INTERNOS

AVALIADO POR AVALIA

FUNCIONÁRIOS INTERNOS / TERCEIROS

DIRETORIA / TERCEIROS
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Os questionários a serem aplicados estão nos dispostos nos apêndices como 

Avaliações de desempenho, sendo divididos entre aplicação do cliente e aplicação 

interna. 

 Os dados obtidos através da avaliação serão compilados pelo setor de 

recursos humanos da Home Fitness e transmitidos individualmente aos 

colaboradores em forma de feedback, cada ponto em questão será discutido, onde 

será ouvido a opinião do colaborador, bem como uma conclusão em conjunto, em 

questões não satisfatórias, deverá ser proposto um plano de ação junto ao 

colaborador, que será retomado e reavaliado na próxima avaliação de desempenho, 

que terá a periodicidade de 6 meses.  

6.7 PRÁTICAS MOTIVACIONAIS 

A motivação dos funcionários é o que move a empresa, um funcionário bem 

motivado entrega com muito mais rapidez, menos retrabalho e mais qualidade, 

criando assim um grande diferencial para a empresa. 

Com este pensamento em mente a Home Fitness adotou para as práticas 

motivacionais um programa de treinamento onde o funcionário poderá, 

esporadicamente, realizar treinamentos de seu interesse além dos treinamentos 

padrões solicitados pela empresa. Com isto a empresa tem o objetivo de capacitar 

ainda mais os funcionários e estimulá-los a atingir seus objetivos, tanto pessoais 

quanto profissionais. 

Buscando também demonstrar reconhecimento em datas especiais, os 

funcionários poderão ainda tirar um dia de folga no mês do seu aniversário, para 

aproveitá-lo da melhor forma possível. 

6.8 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

Dentro do modelo de negócio da Home Fitness, a contratação de serviços 

terceiros é essencial, tendo em vista que absolutamente todos os profissionais 

contratados para a realização dos trabalhos junto aos condomínios são externos. 

Sendo assim, o quadro abaixo demonstra o quadro de profissionais terceiros iniciais 

da Home Fitness: 
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Quadro 20 - Serviços Terceiros 
Fonte: Os autores (2016) 

 

A Home Fitness contará ao todo com 8 profissionais como serviços 

terceirizados, sendo eles os responsáveis pela execução dos pacotes contratados 

pelos condomínios, serão pessoas especializadas para a execução da atividade 

contratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO QTD DESCRIÇÃO SALÁRIO

EDUCADOR FÍSICO 4 Realizar atividades físicas, principalmente nas academias e danças R$ 2.000
MASSAGISTA 1 Responsável por sessões de massagem R$ 2.000

PROF. DE NATAÇÃO 1 Profissional responsável pelas aulas de natação R$ 2.000

RECREADOR 1 Realizar atividades de recreação como gincanas e atividades externas R$ 2.000

ATIVIDADES EXTRAS 1 Aulas de jardinagem, pintura etc. R$ 2.000
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7 PLANO OPERACIONAL 

7.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional é definida como a forma que a empresa está 

organizada e estruturada para o desenvolvimento de suas atividades. 

7.1.1 Infraestrutura 

A Home Fitness terá como infraestrutura seu escritório para administração da 

empresa e para o desenvolvimento de suas atividades serão utilizados os espaços 

dos condomínios clubes, como academia, piscina, salão de festas, campos de 

futebol, entre outros. 

7.1.2 Organograma 

Na figura 9 está composto o organograma que representa as relações 

hierárquicas dentro da empresa. Nesta estão as funções e cargos. 

 
Figura 9- Organograma 

FONTE: Os Autores (2016) 
 

7.1.3 Logística 

Para que a Home Fitness possa atender a todas as empresas com o objetivo 

proposto, com a melhor qualidade, será feito um planejamento de atendimento, 

conforme quadro a seguir, conforme demanda de cada condomínio por serviço e 

horário. 

 

Figura 10 - Logística – modelo 
FONTE: Os Autores (2016) 
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7.2 PRODUÇÃO 

7.2.1 Capacidade de Produção 

A capacidade de produção foi calculada com base na afirmativa de que serão 

contratados 8 professores, onde estes trabalharão 8 horas por dia totalizando 64 

horas/dia e levando e conta que serão trabalhados 6 dias por semana, serão 384 

horas/semana, e 4 semanas e meia por mês, concluindo com capacidade de 

produção de 1.782 horas por mês e em média 432 horas por pacote de serviço. 

7.2.2 Processo de Serviço 

O processo de serviço será dado diante do atendimento do profissional 

qualificado de Educação Física,  conforme a demanda daquele condomínio com foco 

nos horários mais solicitados, com maior quantidade de moradores, para que assim 

possa-se atender o maior número de clientes possível. 

7.3 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

7.3.1 Etapas de Implementação e Treinamento 

 Serão adotados treinamentos assim que os funcionários terceirizados forem 

contratados, para que sejam adequados à visão, missão, valores da empresa, 

alinhado às necessidades do cliente e qualidade no atendimento, visto que estes 

profissionais serão graduados em Educação Física, obtendo desta forma, licença 

para atuar nas atividades propostas. 

7.4 PLANO DE INFORMÁTICA 

7.4.1 Plano básico de Informática 

O plano básico de informática para o escritório será o Pacote Office, visto ser 

completo e essencial para todos os controles e planejamentos necessário para a 

empresa 
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8 PLANO FINANCEIRO 

 Neste tópico serão analisadas as projeções financeiras da empresa, conforme 

levantamento realizado ao longo desta pesquisa acadêmica. Serão apresentados 

dados da demonstração de resultados do exercício (DRE), Balanço Patrimonial, 

Fluxo de Caixa, Payback e ROI, concluindo desta forma se o projeto possui 

viabilidade econômica e financeira para sua aplicabilidade. 

8.1 DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (DRE) 

 Conforme tabela apresentada a seguir, foram lançadas as despesas e 

receitas do exercício, tais como sua previsão, com suas respectivas deduções de 

impostos. 

 

Tabela 1 – DRE 
FONTE: Os Autores (2016) 

8.2 BALANÇO PATRIMONIAL 

 Conforme projeção do balanço patrimonial é possível analisar os ativos e 

passivos da empresa.  

Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
1 RECEITA BRUTA DE VENDAS 635.299,20$   561.427,20$   561.427,20$   561.427,20$   561.427,20$   2.881.008,00$  

2,1 (-) Deduções Impostos (31.764,96)$    (28.071,36)$    (28.071,36)$    (28.071,36)$    (28.071,36)$    (144.050,40)$    

2,2 (-) Deduções Comissões -$               -$               -$               -$               -$               -$                 

3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 603.534,24$   533.355,84$   533.355,84$   533.355,84$   533.355,84$   2.736.957,60$  

4 (-) Custo de Produção -$               -$               -$               -$               -$               -$                 

Pessoal da Produção -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                 

Compras/Insumos -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                 

Fretes & Embalagens -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                 

5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 603.534,24$   533.355,84$   533.355,84$   533.355,84$   533.355,84$   2.736.957,60$  

6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS (319.274,40)$  (319.274,40)$  (319.274,40)$  (319.274,40)$  (319.274,40)$  (1.596.372,00)$ 

6,1 Despesas Administrativas (271.800,00)$  (271.800,00)$  (271.800,00)$  (271.800,00)$  (271.800,00)$  (1.359.000,00)$ 

Pessoal da Administração & Terceirização (259.200,00)$   (259.200,00)$   (259.200,00)$   (259.200,00)$   (259.200,00)$   (1.296.000,00)$ 

Aluguéis, Condomínios e IPTU (12.600,00)$     (12.600,00)$     (12.600,00)$     (12.600,00)$     (12.600,00)$     (63.000,00)$      

6,2 Despesas de Vendas e Marketing (12.000,00)$    (12.000,00)$    (12.000,00)$    (12.000,00)$    (12.000,00)$    (60.000,00)$      

6,3 Despesas Gerais (33.014,40)$    (33.014,40)$    (33.014,40)$    (33.014,40)$    (33.014,40)$    (165.072,00)$    

6,4 Depreciação Acumulada (2.460,00)$      (2.460,00)$      (2.460,00)$      (2.460,00)$      (2.460,00)$      (12.300,00)$      

7 RESULTADO OPERACIONAL 284.259,84$   214.081,44$   214.081,44$   214.081,44$   214.081,44$   1.140.585,60$  

8 Receitas Financeiras 2.326,86$       17.747,02$     22.213,79$     26.609,28$     31.235,20$     100.132,15$     

9 Taxas/Juros de Financiamentos -$               -$               -$               -$               -$               -$                 

10 RESULTADO TRIBUTÁVEL 286.586,70$   231.828,46$   236.295,23$   240.690,72$   245.316,64$   1.240.717,75$  

11 (-) Imposto sobre Lucro (44.328,56)$    (34.774,27)$    (35.444,28)$    (36.103,61)$    (36.797,50)$    (187.448,21)$    

12 LUCRO LÍQUIDO 242.258,15$   197.054,19$   200.850,94$   204.587,11$   208.519,15$   1.053.269,53$  

Projeção dos Resultados
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Tabela 2 - Balanço Patrimonial 
FONTE: Os Autores (2016) 

 

8.3 FLUXO DE CAIXA 

A partir do fluxo de caixa, demonstrado na tabela a seguir é possível observar 

todos os pagamentos e recebimentos projetados pelos próximos cinco anos. 

Exercício Findo em: dez-2016 dez-2017 dez-2018 dez-2019 dez-2020 dez-2021

1 ATIVO

1.1 Ativo Circulante

1.1.1 Caixa e Bancos -        192.202,70R$  253.515,29R$  324.780,63R$  399.782,14R$  478.715,69R$  

1.1.2 Duplicatas a Receber -$       86.184,00R$    52.941,60R$    46.785,60R$    46.785,60R$    46.785,60R$    

1.1.3 Estoques -$       -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

1.1.4 Impostos a Recuperar -$       -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

-$       278.386,70R$  306.456,89R$  371.566,23R$  446.567,74R$  525.501,29R$  

1.2 Ativo não Circulante

1.2.1 Despesa Operacional a apropriar -$       800,00R$         800,00R$         800,00R$         800,00R$         800,00R$         

1.2.2 Outros -$       -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

-$       800,00$           800,00$           800,00$           800,00$           800,00$           

1.3 Ativo Realizável a Longo Prazo

1.3.1 Investimentos -$       -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

1.3.2.1 Imobilizado -$       24.600,00R$    24.600,00R$    24.600,00R$    24.600,00R$    24.600,00R$    

1.3.2.2 (-) Depreciação Acumulada -$       2.460,00-R$      4.920,00-R$      7.380,00-R$      9.840,00-R$      12.300,00-R$    

Total Ativo Realizável a Longo Prazo -$       22.140,00R$    19.680,00R$    17.220,00R$    14.760,00R$    12.300,00R$    

ATIVO TOTAL -$       301.326,70R$  326.936,89R$  389.586,23R$  462.127,74R$  538.601,29R$  

2 PASSIVO R $  - R $  - R $  - R $  - R $  -

2.1 Passivo Circulante

2.1.1 Salários e Encargos a Pagar -$       21.600,00R$    21.600,00R$    21.600,00R$    21.600,00R$    21.600,00R$    

2.1.2 Impostos & Taxas -$       44.328,56R$    37.113,55R$    37.783,56R$    38.442,89R$    39.136,78R$    

2.1.3 Fornecedores -$       -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

2.1.4 Contas a Pagar -$       2.050,00R$      2.050,00R$      2.050,00R$      2.050,00R$      2.050,00R$      

2.1.5 Empréstimos e Financiamentos -$       -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

2.1.6 Outros -$       2.651,20R$      2.651,20R$      2.651,20R$      2.651,20R$      2.651,20R$      

-$       70.629,76R$    63.414,75R$    64.084,76R$    64.744,09R$    65.437,98R$    

2.2 Passivo Não Circulante

2.2.1 Empréstimos e Financiamentos -$       -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

2.2.2 Outros -$       -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

-$       -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

2.3 Patrimônio Líquido

2.3.1 Capital Social -$       100.000,00R$  100.000,00R$  100.000,00R$  100.000,00R$  100.000,00R$  

2.3.2 Reservas de Capital -$       -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

2.3.3 Lucros/Prejuízos Acumulados -$       130.696,95R$  163.522,14R$  225.501,47R$  297.383,65R$  373.163,31R$  

-$       230.696,95R$  263.522,14R$  325.501,47R$  397.383,65R$  473.163,31R$  

-$       301.326,70R$  326.936,89R$  389.586,23R$  462.127,74R$  538.601,29R$  

Conta

PASSIVO TOTAL

Balanço Patrimonial
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Tabela 3 - Fluxo de Caixa 

FONTE: Os Autores (2016) 
 

Descrição TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOT AL ANO V

TOTAL ENTRADAS 551.442,06R$   526.232,62R$   536.855,39R$   541.250,88R$   545.876,80R$   

Receita de Vendas / Serviços 549.115,20R$   508.485,60R$   514.641,60R$   514.641,60R$   514.641,60R$   

Receitas Financeiras 2.326,86R$       17.747,02R$     22.213,79R$     26.609,28R$     31.235,20R$     

Empréstimos -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               

Outras Receitas -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               

Capital Próprio Investido na Empresa

TOTAL SAÍDAS 478.167,92-R$   464.920,03-R$   465.590,04-R$   466.249,37-R$   466.943,26-R$   

DESPESAS com PRODUÇÃO -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               

Compras/Insumos -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Fretes -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Embalagens -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

DESPESAS com PESSOAL 259.200,00-R$   259.200,00-R$   259.200,00-R$   259.200,00-R$   259.200,00-R$   

Pessoal Produção -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Pessoal Administrativo e de Apoio -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Autônomos 144.000,00-R$   144.000,00-R$   144.000,00-R$   144.000,00-R$   144.000,00-R$   

Comissões -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Encargos Sociais 115.200,00-R$   115.200,00-R$   115.200,00-R$   115.200,00-R$   115.200,00-R$   

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 57.614,40-R$     57.614,40-R$     57.614,40-R$     57.614,40-R$     57.614,40-R$     

Aluguéis, Condomínios e IPTU 12.600,00-R$     12.600,00-R$     12.600,00-R$     12.600,00-R$     12.600,00-R$     

Marketing e Publicidade 12.000,00-R$     12.000,00-R$     12.000,00-R$     12.000,00-R$     12.000,00-R$     

Treinamentos e Viagens 6.000,00-R$      6.000,00-R$      6.000,00-R$      6.000,00-R$      6.000,00-R$      

Manutenção & Conservação 1.200,00-R$      1.200,00-R$      1.200,00-R$      1.200,00-R$      1.200,00-R$      

Seguros -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Água, Luz e Telefone 6.000,00-R$      6.000,00-R$      6.000,00-R$      6.000,00-R$      6.000,00-R$      

Outras Despesas 19.814,40-R$     19.814,40-R$     19.814,40-R$     19.814,40-R$     19.814,40-R$     

INVESTIMENTOS 2.460,00-R$       2.460,00-R$       2.460,00-R$       2.460,00-R$       2.460,00-R$       

Obras Civis -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Instalações 60,00-R$           60,00-R$           60,00-R$           60,00-R$           60,00-R$           

Equipamentos 900,00-R$         900,00-R$         900,00-R$         900,00-R$         900,00-R$         

Máquinas -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Móveis e Utensílios 1.500,00-R$      1.500,00-R$      1.500,00-R$      1.500,00-R$      1.500,00-R$      

Veículos -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Compras Insumos -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Softwares -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Outros -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Despesas Pré-Operacionais -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 76.093,52-R$     62.845,63-R$     63.515,64-R$     64.174,97-R$     64.868,86-R$     

Impostos a Pagar 31.764,96-R$     28.071,36-R$     28.071,36-R$     28.071,36-R$     28.071,36-R$     

Provisão para Imposto de Renda 44.328,56-R$     34.774,27-R$     35.444,28-R$     36.103,61-R$     36.797,50-R$     

DESPESAS FINANCEIRAS -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               

Taxas/Juros de Empréstimos -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Amortização de empréstimos -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

DIVIDENDOS 82.800,00-R$     82.800,00-R$     82.800,00-R$     82.800,00-R$     82.800,00-R$     

FLUXO DO PERÍODO 73.274,15R$     61.312,59R$     71.265,34R$     75.001,51R$     78.933,55R$     

SALDO ACUMULADO DE CAIXA 147.874,15R$   209.186,73R$   280.452,08R$   355.453,58R$   434.387,13R$   

TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOT AL ANO V

Fluxo de Caixa



 

 

8.4 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Com base nos resultados demonstrados até agora, pode

viabilidade do negócio, através dos índices demonstrados: TIR e VPL do 

empreendimento e também seu tempo estimado de

tabela a seguir. 

 

 

Segundo as demonstrações 

TIR é de 64,50% a.a. e previsão de Pay Back é de 1 ano e 5 meses para o retorno 

do capital investido de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)aos investidores, desta forma, 

chegou-se a conclusão de que o Plano de Negó

Análise de Balanço

Liquidez Geral

Liquidez Corrente

Liquidez Seca

Endividamento Geral

Imobilização do PL

Margem Líquida

Rentabilidade do Ativo

Rentabilidade do PL

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

Com base nos resultados demonstrados até agora, pode

viabilidade do negócio, através dos índices demonstrados: TIR e VPL do 

empreendimento e também seu tempo estimado de retorno do capital, conforme 

Quadro 21 - Análise do Investimento 
FONTE: Os Autores (2016) 

Quadro 22 - Índices de Liquidez 
FONTE: Os Autores (2016) 

Segundo as demonstrações financeiras e análise de investimentos acima, a 

TIR é de 64,50% a.a. e previsão de Pay Back é de 1 ano e 5 meses para o retorno 

do capital investido de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)aos investidores, desta forma, 

se a conclusão de que o Plano de Negócios é viável. 

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

4,255 5,143 6,067 7,125 8,218

3,941 4,833 5,798 6,897 8,031

3,941 4,833 5,798 6,897 8,031

0,234 0,194 0,164 0,140 0,121

9,096 0,075 0,053 0,037 0,026

0,401 0,369 0,377 0,384 0,391

Rentabilidade do Ativo 0,434 0,500 0,579 0,644 0,693

0,567 0,621 0,693 0,748 0,789
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Com base nos resultados demonstrados até agora, pode-se analisar a 

viabilidade do negócio, através dos índices demonstrados: TIR e VPL do 

retorno do capital, conforme 

 

 

financeiras e análise de investimentos acima, a 

TIR é de 64,50% a.a. e previsão de Pay Back é de 1 ano e 5 meses para o retorno 

do capital investido de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)aos investidores, desta forma, 

ANO V

8,218

8,031

8,031

0,121

0,026

0,391

0,693

0,789
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8.5 PONTO DE EQUILÍBRIO 

As receitas e despesas da empresa Home Fitness se igualam a um ponto de 

equilíbrio médio de R$ 369.515,12 no decorrer dos cinco anos projetados conforme 

quadro a seguir.  

 
Tabela 4 - Ponto de Equilíbrio 

FONTE: Os Autores (2016) 

 

 O ponto de equilíbrio demonstra o momento em que o lucro se iguala a zero. 

Assim, a partir de tal ponto todas as entradas serão lucro para a empresa. 

 
  

Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

Receita Bruta Total 635.299,20R$  561.427,20R$  561.427,20R$  561.427,20R$  561.427,20R$  

Despesas de Produção -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Comissão sobre Vendas -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

Impostos sobre Vendas 31.764,96-R$    28.071,36-R$    28.071,36-R$    28.071,36-R$    28.071,36-R$    

Margem de Contribuição Global 95,00% 95,00% 95,00% 95,0 0% 95,00%

Despesas Administrativas 351.039,36R$  347.345,76R$  347.345,76R$  347.345,76R$  347.345,76R$  

PONTO DE EQUILÍBRIO 369.515,12R$  365.627,12R$  365.627,12R$  365.627,12R$  365.627,12R$  

Ponto de Equilíbrio
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9 CONCLUSÃO 

Ao longo do trabalho de conclusão de curso, o grupo buscou estudar e 

analisar a viabilidade da criação de uma empresa focada em serviços de qualidade 

de vida para condomínios residenciais clube no município de Curitiba/PR. A intenção 

desta criação é a de uma melhor utilização dos espaços comuns destes 

empreendimentos, como academias, piscinas e salas de recreação. 

            O estimulo para analisar a viabilidade deste modelo de negócio, foi por ter 

sido constatado através de pesquisa, ser um segmento pouco explorado em 

Curitiba/PR, sendo identificado apenas em São Paulo/SP a exploração deste tipo de 

mercado. Outro ponto chave para a inicialização do projeto foi à aceitação e o 

entusiasmo com este modelo de serviço, resultados estes, identificado através de 

questionários aplicados diretamente a condôminos de condomínios-clube da capital 

paranaense. 

            Após a analise do cenário financeiro e econômico do Home Fitness, pode-se 

identificar que o projeto é viável, tendo como tempo para o retorno total do 

investimento inicial de R$ 100.000,00, 1 ano e 5 meses, outro ponto importante 

deste cenário é o percentual de 64,5%, referente a TIR da Home fitness, por ultimo, 

podemos pontuar a VPL da empresa que é mais de R$ 72.000,00 demonstrando 

assim um resultado saudável.  

            O Home Fitness tem intuído de melhor utilização dos espaços dos 

condomínios residenciais clube e pensando na qualidade de vida dos clientes.  

            Portanto, o projeto mostrou-se econômico e financeiramente viável.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA AOS SÍNDICOS DE CONDOMÍNIOS  CLUBES NA 

REGIÃO DE CURITIBA/PR 

Bairro: Cidade: Estado: 

Nome do condomínio: 

01) Quais recursos são hoje disponível no seu condomínio? 

(   ) Salão de Festas                                  

(   ) Espaço para massagem                                  

(   ) Sauna                                  

(   ) Campo poliesportivo                                  

(   ) Academia                                  

(   ) Piscina                                  

(   ) Parquinho                                  

(   ) Outros                Qual(is)?_______________________ 

 

02) Dentro desta estrutura, quais ambientes estão sendo bem utilizadas e quais poderiam ser melhor 
aproveitadas?  

Justifique. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

03) O condomínio possui problemas quando ao uso inadequado de equipamentos?  

Justifique. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

04) De acordo com sua experiência, você acredita que estes ambientes caracterizam um fator de 
atratividade para os moradores?  

Justifique. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

05) Os moradores já perguntaram ou mostraram interesse por serviços de qualidade de vida como 
acompanhamento com personal trainer, atividades como natação, entre outros tipos de serviços? 
Justifique. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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06) Na sua opinião, quais os benefícios o condomínio teria na implantação de serviços para qualidade 
de vida dos moradores?  

Justifique. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

07) Quais motivos poderiam levar a recusa deste tipo de serviço?  

Justifique. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

08) Quais as principais regras a empresa de serviço deve respeitar para trabalho com sucesso junto 
ao condomínio?  

Justifique.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

09) Quais suas preocupações quanto a isto? 

(   ) Segurança 

(   ) Qualidade dos profissionais 

(   ) Falta de adesão dos moradores 

Justifique. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10) Qual seria a preferência do condomínio quanto a frequência e horários das aulas a serem 
realizadas? Tem alguma limitação?  

Justifique. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES DE  

CONDOMÍNIOS CLUBES NA REGIÃO DE CURITIBA/PR 

Idade: (   ) 19 a 25 anos   (   ) 26 a 30 anos   (   ) 30 a 45 anos   (   ) 46 a 59 anos   (   ) 60 anos ou mais 
 

Sexo: (   ) Feminino     (   ) Masculino Estado Civil: (   ) Solteiro(a)  (   )Casado(a)   (   ) União 
estável 
                       (   ) Divorciado(a)   (   ) Divorciado(a) 
                       (   ) Viúvo(a) 

 

Filhos: (   ) Sim     (   ) Não Quantos? (   ) 1 a 2 filhos(as)     (   ) 3 a 4 filhos(as)      
                   (   ) Mais que 4 filhos(as) 

Bairro: Cidade: Estado: 
Nome do condomínio onde mora: 
Escolaridade:  (   ) Ensino Fundamental Incompleto        (   ) Ensino Superior Incompleto 
                          (   ) Ensino Fundamental Completo           (   ) Ensino Superior Completo                                         
                          (   ) Ensino Médio Incompleto                    (   ) Pós-Graduado  
                          (   ) Ensino Médio Completo 
 
Trabalha atualmente: (   ) Sim     (   ) Não 

Área de atuação:  (   ) Finanças     (   ) Informática 
                                 (   ) Vendas       (   ) Turismo 
                                 (   ) Saúde         (   ) Educação 
                                 (   ) Militar        (   ) Segurança        

Renda familiar:  (   ) Até 3 salários mínimos (R$ 2.364,00)                                    
                             (   ) De 3,01 a 5 salários (R$ 2.364,01 até R$ 3.940,00)  
                             (   ) De 5,01 a 7 salários mínimos (R$ 3.940,01 até R$ 5.516,00)  
                             (   ) De 7,01 a 9 salários mínimos (R$ 5.516,01 até R$ 7.092,00)  
                             (   ) Maior que 9 salários mínimos (acima de R$ 7.092,01) 
 
01) Tem o costume de praticar atividades físicas?     
           
(   ) Sim, 1 vez na semana         
(   ) Sim, 2 vezes na semana          
(   ) Sim, 3 vezes na semana          
(   ) Sim, 4 vezes na semana          
(   ) Não, eu não pratico atividade física        
           
02) Você frequenta academia?     
 
(   ) Sim, 1 vez na semana          
(   ) Sim, 2 vezes na semana          
(   ) Sim, 3 vezes na semana          
(   ) Sim, 4 vezes na semana          
(   ) Não, eu não pratico atividade física  
          
03) Onde você frequenta academia?          
     
(   ) No condomínio          
(   )  Fora do condomínio - passar para questão 05         
       
04) Quando utiliza a academia do condomínio você sente falta de:  (marcar até 2 alternativas)           
         
(   ) Ter um profissional para auxiliar na atividade física                                     
(   ) Saber utilizar os aparelhos        
(   ) Saber quais exercícios atendem melhor minha necessidade para um melhor resultado     
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(   ) Não acha necessário auxilio algum                                      
(   ) Outros                Qual?________________________                       
    
05) Assinala as atividades que pratica atualmente:  (marcar até 4 alternativas)                                   
    
(   ) Caminhada                         
(   ) Dança           
(   ) Corrida                                          
(   ) Academia                                          
(   ) Natação                                           
(   ) Hidroginástica                                         
(   ) Spinning                                          
(   )        Pilates                                   
(   ) Artes marciais                  
(   ) Step                                          
(   ) Futebol                                          
(   ) Piscina                           
(   ) Outros                Qual(  is)?_______________________      
            
05) Se seu condomínio oferecesse as atividades abaixo, qual ou quais você utilizaria? (Marcar até 4 
alternativas)           
           
(   ) Acompanhamento na academia                                       
(   ) Personal Trainer                                          
(   ) Aula com circuito de exercícios                                       
(   ) Acompanhamento de exercícios aeróbicos                                     
(   ) Aula de step                                         
(   ) Massagista           
(   ) Aulas de Jardinagem         
(   )        Pilates                                   
(   ) Spining                                          
(   ) Artes marciais                     
(   ) Natação                                        
(   ) Dança                                          
(   ) Outros                Qual?________________________                       
     
  
06) Você utiliza a piscina do seu condomínio?                     
          
(   ) Sim, 1 vez na semana         
(   ) Sim, 2 vezes na semana         
(   ) Sim, 3 vezes na semana   
(   ) Sim, 4 vezes na semana 
(   ) Não, eu não utilizo a piscina - passar pra questão 09   
           
07) Quais atividades você tem interesse e gostaria de realizar na piscina?  (Marcar até 4 alternativas)             
                                 
(   ) Natação                                          
(   ) Hidroginástica                                         
(   )        Pilates                                   
(   ) Polo aquático                                         
(   ) Vôlei aquático                                          
(   ) Exercício de relaxamento                                         
(   ) Hidroterapia                                         
(   ) Aquajogging  (atividade com boia)                                       
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(   ) Outros                Qual?________________________                     
           
08) Você gostaria de atividades na piscina com horários diferenciados para mulheres e homens 
           
(   ) Sim, prefiro um horário específico para cada um      
(   ) Não, não tenho problema quanto a isto       
(   ) Indiferente           
       
09) Você gostaria de ter aula de dança?                                      
           
(   ) Sim           
(   ) Não - passar para questão 11        
           
10) Quais modalidades de dança você gostaria de praticar? ( Marcar até 3 alternativas)  
           
(   ) Dança de Salão           
(   ) Zumba           
(   ) Tango           
(   ) Samba            
(   ) Valsa           
(   ) Salsa           
(   ) Outros             Qual?________________________             
   
11) Qual horário você tem disponibilidade para realizar as atividades citadas anteriormente? (Marcar até 2 
alternativas)                          
    
(   ) Manhã - entre 6 e 8 horas                                       
(   ) Manhã - entre 8 e 11 horas                                       
(   ) Manhã - entre 11 e 13 horas                                        
(   ) Tarde - entre 13 e 15 horas                                       
(   ) Tarde - entre 15 e 18 horas                                      
(   ) Noite - entre 18 e 21 horas     
12) Você concorda com a promoção de eventos como: (Marcar até 2 alternativas)                                  
          
(   ) Competições ( futebol, vôlei, judô...)                                      
(   ) Gincanas                                         
(   ) Caça ao tesouro                                         
(   ) Não tenho interesse                                  
(   ) Outros                Qual?________________________                       
     
13) Que tipo de pacote você teria interesse?         
     
(   ) Pacote individual           
(   ) Pacote de casal           
(   ) Pacote familiar ( até 4 pessoas)        
(   ) Pacote familiar (acima de 4 pessoas) 
           
14) Quanto você está disposto a pagar por um serviço de qualidade de vida dentro do seu condomínio? 
  
 
 
(pacote individual) (pacote de casal) 
(   ) Entre R$ 90,00 a R$ 
110,00 

(   ) Entre R$ 110,00 a R$ 
130,00 

(   ) Entre R$ 110,01 a R$ (   ) Entre R$ 130,01 a R$ 
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130,00 150,00 

(   ) Entre R$ 130,01 a R$ 
150,00 

(   ) Entre R$ 150,01 a R$ 
190,00 

(   ) Entre R$ 150,01 a R$ 
190,00 

 
(pacote familiar (até 4 
pessoas) ) (pacote familiar (acima de 4 pessoas) ) 
(   ) Entre R$ 130,00 a R$ 
150,00 (   ) Entre R$ 150,00 a R$ 190,00 
(   ) Entre R$ 150,01 a R$ 
190,00 (   ) Entre R$ 190,01 a R$ 230,00 
(   ) Entre R$ 190,01 a R$ 
220,00 (   ) Entre R$ 230,01 a R$ 270,00 

 
15) Possui filhos(as)?           
           
(   ) Sim, 1 filho(a)           
(   ) Sim, 2 filhos(as)           
(   ) Sim, mais de 2 filhos(as)         
(   ) Não, não possuo filhos(as) - passar para questão 20       
           
16) A idade do seu filho está entre: (Marcar mais de 1 se necessário)       
         
(   ) 0 a 3 anos                                         
(   ) 4 a 6 anos                                         
(   ) 7 a 11 anos                                         
(   ) 12 a 14 anos                                         
(   ) 15 a 18 anos                                         
(   ) Acima de 18 anos                                 
           
 17) Seu filho(a) costuma praticar exercícios?       
           
(   ) Sim, 1 vez na semana         
(   ) Sim, 2 vezes na semana         
(   ) Sim, 3 vezes na semana         
(   ) Sim, 4 vezes na semana         
(   ) Não, meu filho(a) não pratica exercícios         
     
18) Quais atividades seu filho tem interesse e você gostaria de ter no condomínio? (Marcar até 3 
alternativas)                
(   ) Natação                                          
(   ) Artes marciais                    
(   ) Academia                                          
(   ) Futebol                                          
(   ) Vôlei                                          
(   ) Dança                                          
(   ) Outros                Qual?________________________                       
         
19) Qual horário seu filho tem disponibilidade para realizar as atividades? (Marcar até 2 alternativas)  
          
(   ) Manhã - entre 6 e 8 horas                                       
(   ) Manhã - entre 8 e 11 horas                                       
(   ) Manhã - entre 11 e 13 horas                                       
(   ) Tarde - entre 13 e 15 horas                                       
(   ) Tarde - entre 15 e 18 horas                                       
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(   ) Noite - entre 18 e 21 horas                                       
           
20) Você possui 60 anos ou na sua casa reside alguém com mais de 60 anos?     
    
(   ) Sim , eu possuo 60 anos ou mais        
(   ) Sim , na minha casa reside alguém com 60 anos ou mais     
(   ) Não           
         
21) Quais atividades você ou alguém que reside na sua casa acima de 60 anos, gostaria de realizar em uma 
oficina de recreação? (Marcar até 4 alternativas)      
           
(   ) Jardinagem                                                 
(   ) Quebra-cabeça                                                 
(   ) Origami                                                 
(   ) Jogos de xadrez                                                
(   ) Leitura                                                 
(   ) Pintura                                                 
(   ) Crochê           
(   ) Informática           
(   ) Outros                Qual?________________________                              
      

 


