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Sumário Executivo 

 

 Oportunidade + produto/serviço  

 

          Nada melhor em trabalhar com o que se gosta. Eu, formada em Educação 

Física, com uma formação tecnológica em processos Gerenciais, com Ênfase 

em Empreendedorismo, tive a oportunidade de unir útil ao agradável: fazer o que 

gosto, com conhecimento, para ganhar dinheiro. Analisando as tendências de 

mercado e vi que o perfil da terceira idade está mudando, então esta seria uma 

ótima oportunidade para empreender através de um Studio de Musculação e 

Atividades Aeróbicas voltado para o público idoso.  

O Studio Melhor Idade é uma mini academia, com os equipamentos que 

o personal usa e com capacidade de atendimento reduzida (até seis alunos, em 

média, por horário), onde o professor precisa de menos recursos do que uma 

academia e mais competência técnica para desenvolver um trabalho exclusivo 

ou semi exclusivo com cada aluno. O serviço atende especificamente clientes de 

60 anos em diante, que se enquadram na categoria de idoso. É um Studio, que 

tem por objetivo condicionar fisicamente nossos clientes através de atividades 

de musculação e aeróbicas, além de buscar sempre levantar a autoestima dos 

nossos clientes e sobretudo fazer do Studio Melhor idade se tornar, além de um 

local para a prática de atividade física, um local de socialização e divertimento. 

 

 

 Foco da empresa e mercado de atuação  

 

Estamos focados na terceira idade, buscando atender às suas necessidades. 

Por se tratar de um perfil de idoso mais jovial e preocupado com a saúde, 

queremos prestar um excelente serviço na área da saúde, buscando um 

atendimento de qualidade e personalizado. 

 

 Principais objetivos  

 

1. Melhorar consideravelmente a saúde dos clientes 



 

2. Prestar o serviço integralmente de acordo com o funcionamento 

do Studio. 

 

3. Prestar o serviço para clientes de outros bairros 

 

4. Abrir uma filial no Centro de Niterói 

 

5. Fidelizar clientes 

 

 

 Resumo das projeções  

 

Investimento Inicial 

 

Sala de recepção/administrativa e vestuário: 

Item  Quantidade Valor: Total 

Balcão de atendimento (1,20x1,20m) 1  R$      837,27   R$         837,27  

Poltrona giratória com braço 1  R$      264,87   R$         264,87  

Longarina 3 lugares 1  R$      339,90   R$         339,90  

Aparelho de TV 32' 1  R$   1.249,90   R$     1.249,90  

Impressora multifuncional Laser 1  R$      600,00   R$         600,00  

No break 1  R$      450,00   R$         450,00  

Telefone com identificador de chamadas 1  R$         55,00   R$           55,00  

Monitor 15,6 1  R$      278,10   R$         278,10  

Computador Servidor 1  R$      900,00   R$         900,00  

Periféricos 1  R$         90,00   R$           90,00  

Lixeira com pedal 1  R$         25,00   R$           25,00  

Microterminal fiscal  1  R$      626,70   R$         626,70  

Estante com Nichos 87,6x119,8x35cm 1  R$      265,00   R$         265,00  

Roupeiro de aço 4 portas com 3 divisores (NR 
24 do MT) 1  R$      599,00   R$         599,00  

Bebedouro Master Frio 1  R$      417,05   R$         417,05  

Ar condicionado 36000BTU + instalação 2  R$   4.399,00   R$     8.798,00  

Total:      R$   15.795,79  

 

 

 

 



 

 

 

Outras despesas 

Registro da Empresa  R$     2.500,00  

Capital de Giro  R$   11.000,00  

Publicidade e Marketing  R$     5.000,00  

Decoração  R$     2.000,00  

Total:  R$   20.500,00  

 

 

Total Geral do Investimento Inicial:  R$   73.859,92  

 

Vendas e Estoque  

 

Ano 1 – Pacotes  

 

           O Pacote 1 dará ao aluno o direito de 4 aulas durante a semana, com o 

tempo estimado de 1 hora de atividade por dia 

Para o Studio 

Item Quantidade  Valor   

Esteira 2  R$   3.390,00   R$     6.780,00  

Bicicleta 2  R$   1.390,00   R$     2.780,00  

Step Aeróbico 8  R$      274,00   R$     2.192,00  

Kit com Halteres emborrachados + suporte 1  R$   1.190,00   R$     1.190,00  

Colchonetes 8  R$         24,90   R$         199,20  

Caneleiras 12  R$         50,00   R$         600,00  

Estante para caneleira 1  R$      935,00   R$         935,00  

Cadeira adutora e abdutora conjugado 1  R$   3.490,00   R$     3.490,00  

Cadeira extensora 1  R$   3.075,00   R$     3.075,00  

Banco Exercício livre 1  R$      169,00   R$         169,00  

Banco Inclinado/Declinado 1  R$      490,00   R$         490,00  

Legg Press 1  R$   1.299,00   R$     1.299,00  

Bola 65cm 2  R$      143,00   R$         286,00  

Ketlbells 7  R$           6,99   R$           48,93  

Cross Over 1  R$   3.100,00   R$     3.100,00  

Cadeira Flexora 1  R$   5.940,00   R$     5.940,00  

Voador com Dorsal 1  R$   4.990,00   R$     4.990,00  

Total:      R$   37.564,13  



         O Pacote 2 dará ao aluno o direito de 3 aulas por semana, com o tempo 

estimado de 1 hora de atividade por dia. 

          A aula avulsa dará ao pagante o direito de 1 aula, com o tempo estimado 

de 1 hora de atividade física. 

 

 

Previsão de vendas mensais 

 

Ano 1 

Pacote 1 242  R$   158.510,00  

Pacote 2 129  R$     63.210,00  

Aula  27  R$        1.350,00  

Total por ano  R$    223.070,00    

 

Ano 2 

Pacote 1 356  R$              220.050,00  

Pacote 2 183  R$                 92.415,00  

Aula  18  R$                       990,00  

Total por ano  R$       313.455,00    

 

Ano 3 

Pacote 1 470  R$    331.350,00  

Pacote 2 224  R$    117.600,00  

Aula  22  R$        1.320,00  

Total por ano  R$     450.270,00    

 

Ano 4 

Pacote 1 557  R$   412.180,00  

Pacote 2 240  R$   132.000,00  

Aula  30  R$        1.950,00  

Total por ano  R$          546.130,00    

 

Ano 5 

Pacote 1 681  R$   537.990,00  

Pacote 2 173  R$   102.070,00  

Aula  12  R$           900,00  

Total por ano  R$            640.960,00    

 

Item Quant. de aulas/mês Valor por aula Total do pacote 

Pacote 1 16  R$              40,94   R$                655,00  

Pacote 2 12  R$              40,83   R$                490,00  

Aula  1  R$              50,00   R$                  50,00  



 

 

 

 

 Necessidade de capital 

 

Para este investimento, o total necessário será de R$73.859,92. Não é 

um investimento simples, barato. Mas o preço necessário para abrir o negócio 

também não é tão alto, como para o investimento de uma academia, por 

exemplo, e o serviço prestado é basicamente o mesmo.  

O retorno e visibilidade deste tipo de negócio, sabendo que segmento de 

mercado para o idoso e para a área fitness está se ampliando cada vez mais, 

traz o retorno do valor investido em 3 anos, que é o tempo médio para retorno. 

 

 

 

        Para verificar o capital de giro necessário fiz a conta: 

 

R$6.637,03 (Despesas com pessoal) + R$6.534,80 (Despesas Administrativas) 

+  

R$ 18.589,16 (Contas a Receber – Total das mensalidades no primeiro ano -

R$223070,00/12) = R$31.760,99 / 3 = R$10.586,99  

Após esse cálculo, fiz uma aproximação e vi que o capital de giro da empresa 

deve ser de R$11.000,00. 



Ativos Custo/mês 

Despesas com pessoal R$ 6.637,03 

Despesas administrativas R$ 6.534,80 

Contas à Receber R$ 18.589,16 

Total R$ 31.760,99 

  

Capital de Giro R$ 10.587,00 

 

Studio Melhor Idade 

Caracterização da Empresa 

 

A Melhor Idade Academia, que surgiu de um sonho, que é proporcionar 

ao idoso uma vida ativa onde nossos clientes possam cuidar da saúde, do seu 

bem-estar físico, mental e social. O Studio de Musculação que tem como foco o 

público da terceira idade, pensando em aumentar a autoestima do isso e fazer 

com que este seja um espaço socialização para os nossos clientes, já que nesta 

fase, vemos muito idosos que são carentes de atenção. 

 

Perfil dos empreendedores / histórico  

Eu, Juliana Macedo Carvalho tenho 27 anos, sou formada em Educação 

Física e atualmente está concluindo o curso de Processos Gerenciais com 

Ênfase em Empreendedorismo. Sempre foi adepta de atividade física, desde a 

infância, buscando manter este hábito para a vida adulta.  

A partir dessa familiaridade com a atividade física e por observar sempre 

o espaço das academias frequentadas, observei que o número de idosos é 

pequeno nesses espaços, comparado ao público jovem, surgindo então o 

interesse de proporcionar a este público bem-estar físico, mental e social através 

da atividade física dentro de uma academia de musculação. 

 Além disso, sempre gostei de trabalhar com essa faixa etária, e algo 

motivador, foi o fato de possuir pais idosos, minha mãe tem 61anos e meu pai 

75 anos. Nenhum deles tem interesse em frequentar academias convencionais, 



mas quando perguntados sobre um espaço onde pudessem praticar atividade 

física de qualidade, se mostraram bastante interessados. Foi então que meu 

olhar despertou para esse campo. 

Descrição legal  

Razão Social: Melhor Idade Studio LTDA 

Nome Fantasia:  Studio Melhor Idade  

Setor de atuação: Saúde, estética e entretenimento. 

Ramo de Atividade: Prestação de Serviços  

Local de Atuação: Bairro Santa Rosa – Niterói 

 

Não é necessário que o empreendedor tenha formação superior em 

Educação Física. Porém, o exercício das atividades de educação física é 

prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos 

Regionais de Educação Física. Nesse sentido, a Lei Federal nº. 9.696/98, que 

dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física estabelece que 

as academias de ginástica devam manter um responsável técnico e profissional 

de educação física em suas dependências.  

É obrigatório o registro do estabelecimento junto ao Conselho Federal de 

Educação Física (CONFEF), que através da Resolução CONFEF n.º 21, de 21 

de janeiro de 2000, dispõe que as pessoas jurídicas, cuja finalidade básica seja 

a prestação de serviços de atividade física, desportiva e similar, estão obrigadas 

a se registrarem no respectivo Conselho Regional de Educação Física.  Além 

disso, a Resolução CONFEF n.º 52, de 08 de dezembro de 2002, dispõe sobre 

as normas básicas de fiscalização da estrutura física e equipamentos para o 

funcionamento de pessoa jurídica prestadora de serviços na área da atividade 

física, desportiva e similares.  

 

 



 

 

Organização e governança  

A empresa será comandada pelos proprietários, um Gerente (proprietário) 

e seu sócio. 

Hierarquia da Empresa 

Gerente (Proprietário) e 1 sócio (Investidor)  

2 professores (1º ano de atividade da empresa). No decorrer dos anos, mais 

contratações irão acontecer para suprir às necessidades do serviço a ser 

prestado) 

1 pessoa para Serviços Gerais  

1 Auxiliar Administrativo 

 

Descrição da estrutura física e layout 

Horário de Funcionamento: 6h às 21 horas de segunda às sexta-feira 

                                            8h às 12 horas aos sábados. 

A Studio contém um imóvel com área 100 m2, composta basicamente 

pelas     seguintes áreas:  

 Recepção;  

 Sala de Avaliação física / Depto. Médico; 

 Espaço polivalente para aquecimentos, condicionamento, alongamento, 

etc.; 

 Ambiente para musculação com aparelhos e atividade aeróbica; 

 Banheiro masculino e feminino.  



 Armários e estantes. 

 

Análise de Mercado 

O mercado para Studios: 

O mercado para as studios de musculação é grande e apresenta 

crescimento constante. Após pesquisa vi que existe no país cerca de 24.000 

academias de ginástica, sendo o Brasil o maior mercado de academias de 

ginástica da América Latina e o segundo país do mundo em número de 

academias, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então os olhos brilharam. 

As academias de ginástica geram hoje um faturamento próximo aos R$ 3 bilhões 

ao ano, segundo a ACAD - Associação Brasileira de Academias, e cresce a um 

ritmo de 10% ao ano, segundo especialistas do setor. 

 Esse crescimento deve ser confirmado nos próximos anos, pois apenas 

3% da população brasileira está matriculada ou frequenta academias, e somente 

13% da população pratica alguma atividade física. O crescimento econômico do 

Brasil nos últimos anos, com reflexos na expansão do poder aquisitivo das 

classes C, D e E, trouxe para o mercado um contingente enorme de potenciais 

clientes para as academias. Por isso, é um mercado bastante interessante para 

investimento e que eu tenho familiaridade. 

 

O público alvo 

De acordo com o IBGE, a média de vida de um cidadão brasileiro é de 

72,7 anos. A Expectativa ou esperança de vida corresponde à quantidade de 

anos em média que uma determinada população vive. A expectativa de vida da 

população brasileira subiu três anos na última década. Os homens passaram de 

sessenta e seis para sessenta e nove anos e as mulheres de setenta para 

setenta e três anos de idade. E a tendência é que a expectativa de vida aumente 

cada vez mais. Isso é ótimo para o investimento que foi pensado. 



 Com esse aumento, principalmente devido o maior acesso da população 

idosa e não idosa aos serviços de educação, saúde e acesso a informação a 

possibilidade de as pessoas quererem se cuidar é maior. E a saúde é um ponto 

fundamental. Não adianta cuidarmos de N coisas na nossa vida, se não 

cuidamos da nossa saúde. Colocamos nossos planos por água abaixo. Por isso, 

pensando nesse aumento da expectativa de vida devido maiores cuidados com 

a saúde do idoso brasileiro, agregado ao fato de o mercado fitness estar 

crescendo cada vez mais, o studio de musculação voltada para o público da 

terceira idade foi analisado como um empreendimento em potencial. 

A cidade de Niterói foi escolhida, não só por eu morar aqui e isso facilitar 

o trabalho. É uma cidade que possui um número considerável de idosos, 

principalmente nos bairros que ficam na região da Zona Sul. Segundo o Censo 

2010, o bairro com maior número de idosos é Icaraí, em seguindo pelo bairro 

Fonseca e em terceiro, Santa Rosa. 

 

 



 O bairro escolhido para abrir o Studio foi bairro de Santa Rosa, por estar 

localizado na Zona Sul, onde o idoso tem um poder aquisitivo maior, e também 

por ser um bairro próximo de Icaraí, Fonseca e Centro, que estão entre os 4 

bairros com maior número de idosos em Niterói.  

Barreiras à entrada de novos competidores  

Os entrantes potenciais estão representados por empresas que possuem 

potencialidade de entrar no mercado. Estas empresas ao ingressarem no 

mercado, podem encontrar barreiras de entrada como: Requisito de capital, 

localização favorável em um bairro que possua número considerável de idosos 

na região, disponibilidade de mão de obra especializada, serviço 

diferenciado/personalizado. 

 

Descrição do público-alvo  

Temos que entender o envelhecimento como processo natural da vida, 

que traz consigo algumas alterações sofridas pelo organismo, consideradas 

normais para esta fase.  Envelhecemos desde o momento em que nascemos.  O 

termo idoso traduz toda e qualquer pessoa acima de 60 anos de idade.  

A terceira idade é a fase entre a aposentadoria e o envelhecimento e que 

traz consigo as demandas de cuidado com a saúde de uma forma mais ampla, 

já pensando em um envelhecimento com mais qualidade de vida. Com o passar 

do tempo, novas necessidades foram explicitadas pela pessoa idosa, como de 

autonomia, mobilidade, acesso a informações, serviços, segurança e saúde 

preventiva. Hoje o idoso entende a importância da prática de atividade física 

como sendo algo determinante no processo de um envelhecimento saudável.  

 

Estratégias de segmentação do mercado  

Por se tratar de uma academia específica para idosos, então a estratégia 

de segmentação é a concentração, que ocorre quando a empresa seleciona um 

único segmento como prioridade, sendo importantíssimo concentrar todos os 



esforços para atender da melhor forma possível nossos clientes, que já requerem 

cuidado especial devido a faixa-etária. 

 

 

Análise da concorrência 

Concorrentes diretos: 

Sobre a concorrência direta, não existe nenhuma academia específica 

para idosos no bairro de Santa Rosa.  Este é um bairro inclusive que não possui 

um grande número de academias, sendo então um facilitador para o projeto, pois 

o bairro não possui muitas opções de serviços na área e fica em 3°lugar no 

ranking dos bairros de Niterói que possuem a maior concentração de idosos. 

Concorrentes Indiretos: 

Algumas alternativas podem substituir o setor de academias de ginástica. 

Podemos citar alguns produtos substitutos, principalmente que podem atender o 

público alvo: Equipamentos vendidos diretamente para o consumidor final, 

podendo exercer atividades, como musculação, sem sair de casa, o Pilates, 

Dança, Projetos Social com atividade de ginástica em espaços públicos. 

 

Descrição dos possíveis fornecedores 

Podemos classificar os fornecedores em dois grupos gerais, primários e 

secundários. Os principais, ou primários, são os fornecedores de equipamentos 

e acessórios de fitness em geral.  

Os fornecedores secundários oferecem produtos e serviços inerentes ao 

fornecimento de qualquer empresa, como produtos de informática, higiene e 

limpeza, materiais de escritório, entre outros, e serviços e de marketing, 

contabilidade, finanças, comunicação, jurídico, arquitetura, manutenção, obras 

etc.  

 



Plano Estratégico 

 

 

Macroprocesso e processos de apoio: 

 

 

 

 

 

Definições Básicas 

 

Produto intencional:  

 

Studio de Musculação e Atividades aeróbicas para idosos 

 

Como a empresa funciona?  

 



Atividade física especificamente para idosos, com o intuito de 

proporcionar bem-estar físico, mental e social. 

 

Quem é o cliente?  

 

Idosos do bairro de Santa Rosa e bairros vizinhos (cliente externo)  

 

Fornecedores  

 

Cadastro com mais de um fornecedor de um mesmo produto para evitar 

dependência ou risco durante o processo de compra e aquisição de produtos e 

serviços. 

 

 

Análise SWOT 

 

 

 



  

Definições Estratégicas 

 

Missão:  

Proporcionar através da atividade física, momentos de alegria e cuidado, 

com um trabalho personalizado e diferenciado para cada cliente, preocupando-

se principalmente com a saúde do idoso, e fazê-lo se sentir importante. 

 

 

Visão: 

O Studio Melhor Idade tem como visão tornar-se uma rede de Studios na 

cidade de Niterói, trabalhando com um serviço personalizado, balizado no 

respeito e cuidado com o idoso, proporcionando segurança e atividade física de 

qualidade. 

 

Valores: 

A Satisfação dos nossos clientes é a razão da empresa, devemos 

valorizar, respeitar e nos mostrar confiáveis, para que possamos estabelecer 

uma relação de amizade, carinho e afeto com nossos clientes. 

 

 

Política da Qualidade 

  

O Studio Melhor Idade, tem como pedra fundamental a busca constante 

por resultados que levem a satisfação de todas as partes envolvidas: empresa, 

clientes e fornecedores. Para isso assumimos o compromisso de:  

1. Garantir a prestação de um serviço de qualidade, principalmente por ser tratar 

de uma faixa etária que requer o maior cuidado possível; 

2. Monitorar, acompanhar e cuidar da saúde dos nossos clientes possíveis 

problemas em todas as fases da obra, buscando a melhora do aluno em todos 

os aspectos; 

3. Receber e avaliar as informações de colaboradores, clientes e fornecedores;  



4. Investir constantemente em novas tecnologias na área da atividade física; 

5. Capacitar os colaboradores de forma a proporcionar o desenvolvimento global 

da empresa;  

6. Disponibilizar recursos financeiros e operacionais para o atendimento dessas 

demandas.  

 

 

Objetivos da Qualidade 

 

Clientes:  

 

- Buscar a satisfação dos nossos clientes e com isso aumentar a indicação de 

novos clientes.  

- Melhorar consideravelmente a saúde dos nossos clientes ao longo de 

determinado período de cuidados em nosso Studio.  

 

 

Processos internos:  

 

- Oferecer um serviço inovador e exclusivo;  

- Fazer com que nossos clientes se sintam motivados, se divirtam e queiram 

cada vez mais cuidar da saúde. 

 

Financeiro:  

 

- Assegurar recursos para investimento;  

- Garantir lucratividade;  

- Buscar o aumento de liquidez.  

 

 

Aprendizado e crescimento:  

 



- Contratar profissionais qualificados, objetivando atingir resultados satisfatórios 

na qualidade dos serviços oferecidos;  

- Estimular o desenvolvimento profissional social nos ambientes interno e 

externo, a fim de oferecer um serviço de excelência. 

 

Fatores 

 

Fatores Básicos Desempenho Encantamento 

Studio Melhor 

Idade 

Saúde e bem-

estar 

- Cumprimento da 

meta de melhorar 

a saúde dos 

clientes no prazo 

estabelecido. 

- Serviço de 

qualidade por 

preços acessíveis 

ao público alvo.  

- Profissionais 

capacitados do 

ramo de atividade 

física, para ter o 

melhor e maior 

cuidado do 

processo de 

elaboração das 

atividades físicas 

para os idosos.  

 

- Serviço exclusivo, 

planejado para melhor 

atender aos interesses 

dos clientes.  

- Ambiente agradável e 

divertido 

- Tratamento 

diferenciado, levando 

o cliente a se sentir 

importante para a 

empresa.  

-Monitoramento 

através de avaliações, 

acompanhado de 

exames periódicos 

realizados, para 

potencializar a saúde 

dos nossos clientes.  

 

 

 

 

 

 

 



Voz do Cliente 

 

VOC X CTQ 

 

VOC CTQ 

Serviço de Qualidade Melhora no quadro da saúde dos clientes e 

elevação da autoestima dos idosos 

Custo Benefício Contabilizar os custos da hora/aula e 

verificar se foi cobrado um preço justo.  

 

Localização Verificar os aspectos de segurança do local, 

assim como, saneamento, estrutura física, 

água e energia elétrica.  

 

Segurança Verificar capacitação dos profissionais.  

 

 

 

Objetivos e metas 

 

Modelo SMART  

 

Objetivos 

1-Melhorar consideravelmente a saúde dos clientes 

2-Prestar o serviço integralmente de acordo com o funcionamento do 

Studio. 

3-Prestar o serviço para clientes de outros bairros 

4-Abrir uma filial no Centro de Niterói 

5-Fidelizar clientes 

 

Metas 

1-60% dos clientes devem apresentar melhora de taxa de gordura, 

glicemia e hipertensão no prazo de 1 ano. 



2-Aumentar em 25% o número de idosos frequentadores do Studio 

trimestralmente no prazo de 1 ano. 

3--Possuir no período de 2 anos 30% de clientes de bairros próximos no 

Studio. 

4-Aumentar o faturamento bruto no prazo de 2 anos. 

5-Possuir ao longo de 2 anos 50% dos clientes frequentadores do Studio 

em pelo menos 1 ano. 

 

 

Ações estratégicas  

 

1 - Monitorar a saúde do idoso através de solicitação de exames 

periódicos 3 vezes ao ano e avaliações físicas quadrimestralmente. 

2 - 2.1 – Fazer a divulgação do Studio pelo bairro, internet, em clínicas 

geriátricas, mala direta, outdoors, jornais de bairro, jornais de bairro e de 

Igrejas. 

    2.2 – Propor convênios com clínicas geriátricas, com taxas especiais 

para os clientes conveniados. 

    2.3 – Elaborar planos de atividades atrativos à faixa etária, priorizando 

o cuidado máximo e atenção tanto no aspecto físico quanto, social e no 

relacionamento interpessoal, fazendo com que os clientes se sintam 

importantes e motivados. 

    2.4 – Aula experimental com horário agendado para que possíveis 

clientes possam conhecer o trabalho do Studio. 

3 - 3.1 –Divulgar o trabalho pelos bairros através de mala direta, outdoors, 

placas, jornais de bairro e de Igrejas. 

    3.2 – Aula experimental com horário agendado para que possíveis 

clientes de bairros vizinhos possam conhecer o trabalho do Studio. 

4 - 4.1 – Possuir pacotes com planos quadrimestrais, semestrais e anuais, 

para facilitar o pagamento das mensalidades, retendo mais clientes. 

    4.2 – Investir na qualidade do atendimento aos clientes, com 

treinamento dos funcionários, para melhor atender o público alvo. 

    4.3 – Investir da divulgação do Studio. 



5 -  5.1 - Descontos especiais para alunos frequentadores assíduos do 

Studio no período de 1 ano. 

      5.2 – Propor atividades prazerosas aos idosos, com atividades 

diferenciadas extra-studio (Caminhadas, passeios, aulões de dança) 

periodicamente, para estimular os alunos a permanecerem no Studio 

cuidando da saúde e se divertindo. 

 

Indicadores  

 

 BSC  

 Lucratividade 

 Ticket médio 

 Taxa de adesão de pacotes 

 Nível de retenção de clientes 

 Pesquisa de satisfação  

 Quadro de melhora da saúde dos clientes  

 

 

Plano de ação e formas de acompanhamento da execução  

 

O que fazer? Por quê? Quem? Como? Onde? Quando? 

Melhorar 

consideravelm

ente a saúde 

dos clientes 

Para contribuir 

com a saúde 

dos idosos e 

reter clientes 

Professores Através de 

atividades 

físicas 

específicas 

para cada 

cliente e 

monitorame

nto da 

saúde 

através de 

exames 

periódicos e 

No 

Studio 

01/08/2017 



avaliação 

física 

Quadrimest

ral 

Prestar o 

serviço 

integralmente 

de acordo com 

o 

funcionamento 

do Studio. 

Para aumentar o 

número de 

serviços 

prestados e 

lucro 

Gerência 

(controle) 

Execução 

do serviço 

(professores

) 

Adequando 

os clientes 

dos 

horários 

marcados 

durante o 

período de 

funcioname

nto do 

Studio. 

No 

Studio. 

01/08/2107 

Prestar o 

serviço para 

clientes de 

outros bairros 

 

Para aumentar o 

número de 

clientes 

Gerência  Divulgando 

o trabalho 

do Studio 

através de 

mala direta, 

outdoors, 

placas, 

jornais de 

bairro e de 

Igrejas; 

Aulas 

experiment

ais. 

No 

Studio. 

01/08/2018 

Abrir uma filial 

no Centro de 

Niterói 

Para ampliar a 

prestação deste 

serviço 

diferenciado, 

atingindo mais 

clientes pela 

Gerência e 

Sócio 

Com o lucro 

obtido ao 

longo de 2 

anos do 

Studio no 

Bairro 

Centro 

01/02/2019 



cidade de 

Niterói. 

bairro do 

Fonseca 

Fidelizar 

clientes 

Para 

proporcionar um 

aumento de 

vendas e 

redução das 

despesas 

A empresa Através de 

um serviço 

de 

qualidade 

prestado ao 

cliente, com 

ofertas 

especiais e 

atendiment

o 

personaliza

do  

No 

Studio. 

01/08/2017 

 

 

Modelo de negócios 

 

 

 Parcerias Chaves 

Clínicas geriátricas 

Fornecedores  

O Próprio cliente 

 Atividades Chaves 

Atividade física com o objetivo de melhorar a saúde do idoso e aumentar 

a autoestima dos mesmos 

 Proposta de valor 

Atividade física de qualidade 

Tratamento Personalizado 



Aumentar autoestima dos clientes 

Melhorar a saúde dos clientes 

 Relações com os clientes 

Atendimento personalizado para cada cliente 

Fazer com que o cliente se sinta valorizado e importante para a empresa 

 Segmento de mercado  

 Idosos 

 Recursos Chaves 

Atividades físicas personalizadas 

Tratamento diferenciado para cada cliente 

 Treinamentos 

Aperfeiçoamento profissional 

 

 Canais 

Redes sociais 

Marketing 

Boca a boca 

Visitas ao Studio 

 Estrutura de Custo 

Manutenção de equipamentos e Studio 

Marketing 

Treinamento de Funcionários 

 Fontes de Renda 



Pacote de serviço 

Mensalidade dos clientes 

 

Marketing e Vendas 

 

O que é o Studio Melhor Idade? 

 

 O Studio Melhor Idade é uma mini academia, com os equipamentos que 

o personal usa e com capacidade de atendimento reduzida (até seis alunos, em 

média, por horário), onde o professor precisa de menos recursos do que uma 

academia e mais competência técnica para desenvolver um trabalho exclusivo 

ou semi exclusivo com cada aluno.  

O serviço atende especificamente clientes de 60 anos em diante, que se 

enquadram na categoria de idoso. É um Studio, que tem por objetivo condicionar 

fisicamente nossos clientes através de atividades de musculação e aeróbicas, 

além de buscar sempre levantar a autoestima dos nossos clientes e sobretudo 

fazer do Studio Melhor idade se tornar, além de um local para a prática de 

atividade física, um local de socialização e divertimento. 

 

Qual é a nossa inovação? 

 

A cidade de Niterói contém um grande número de idosos em sua 

composição. O trabalho desenvolvido pela empresa pode ser observado no 

bairro de Icaraí, bairro que contém o maior número de idosos da cidade. Porém, 

a atividade desenvolvida em nosso Studio, além de estar voltada 

especificamente para idosos, pretende atender outros bairros da Zona Sul de 

Niterói.  

O Studio Melhor Idade tem grande preocupação em cuidar da saúde do 

Idoso, mas acima de tudo, quer tornar-se um espaço de integração, que aumente 

a autoestima do idoso e proporcione aos mesmos, momentos de divertimento e 



socialização. Não queremos nos limitar a apenas tratar da parte física, mas sim, 

cuidar de todos os aspectos do nosso cliente, físico, mental e social.  

 

A tecnologia e o ciclo de vida do Studio Melhor Idade 

 

a) Introdução: 

 

A fase de introdução é uma fase de bastante incertezas, custos altos e 

muita fragilidade. É o momento em que nossos clientes terão o primeiro contato 

com o Studio.  Sendo assim, é a fase em que investiremos muito em marketing, 

na chamada demanda primária, que é a procura pela classe do produto/serviço, 

e não necessariamente por uma marca específica, já que é um produto novo no 

mercado e a empresa precisa de altos investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento para criar um ótimo serviço. Devido a todos estes 

investimentos, o principal desafio desta etapa é conseguir manter o caixa da 

empresa positivo. E, nesta etapa, a estratégia é lidar com as oportunidades e 

ameaças, além de inovar e saber a hora certa de investir.  

 

b) Crescimento: 

 

Esta é uma fase de excesso de demanda, devido a divulgação da 

qualidade do produto. O volume de clientes tende a crescer, e é um período de 

investimento na inovação tecnológica de processos e de marketing. Além disso, 

contamos com reinvestimento, uma vez que nesse período as margens 

aumentam junto com o volume de vendas.  

Uma dificuldade é que pode surgir concorrente, agora que o tipo de 

serviço prestado pelo Studio já se mostrou lucrativo, então será uma fase em 

que iremos investir ainda mais em marketing e divulgação. Neste caso, o 

investimento é pela demanda secundária, não mais apresentando o produto para 

o consumidor, mas sim mostrando para ele as vantagens do nosso Studio em 

relação aos dos concorrentes, para que eles se mantenham ativos conosco. 

c) Maturidade: 



 

Menores investimentos em inovação, lucros decrescentes devido a alta 

concorrência. 

 

d) Declínio: 

 

Nesta etapa de declínio, Pesquisa e Desenvolvimento e divulgação são 

reduzidos, e por consequência as margens de lucro também podem vir a 

diminuir. Os motivos destes declínios podem ser vários, como mudança cultural, 

oscilações na economia, entre outros, mas o principal motivo de produtos que 

chegam à fase de declínio é pode surgir um novo serviço que venha a substituir 

o que propomos em nosso Studio. Esta é uma fase que demanda muita “frieza” 

na análise, se vale a pena persistir com o Studio, buscando inovações ou se é 

melhor investir em um novo tipo de serviço, encerrando as atividades da 

empresa. 

 

 

Propriedade intelectual e/ou formas de evitar imitações 

 

Este tipo de serviço já pode ser encontrado em outras cidades e estados, 

porém temos grande preocupação em não fazer no nosso Studio apenas um 

lugar para prática de atividade física, mas também num lugar de 

desenvolvimento mental e social do idoso que frequenta o nosso espaço. Sendo 

assim, é necessário que a marca Studio Melhor Idade se torne uma Propriedade 

Intelectual.  

 

Imitações  

 

Estratégias Específicas para evitar imitações do Studio Melhor Idade 

 

           ·      Redução de preço 

           ·      Produtos mais baratos 



           ·      Produtos de prestígio 

           ·      Inovação de Produto 

           ·      Melhoria nos Serviços 

           ·      Inovação do atendimento ao cliente 

           ·      Promoção de propaganda intensiva 

Evolução prevista do produto – pesquisa e desenvolvimento 

 

 Pré:  

Busca por informações sobre as necessidades de mercado, as 

possibilidades tecnológicas e a viabilidade econômica do produto. Vamos 

especificar como o Studio vai atrair e satisfazer os consumidores. 

 Desenvolvimento: 

 

Através de um Estudo de Viabilidades vamos estabelecer a formação do 

problema e buscar as soluções adequadas. 

 

     Estabelecendo necessidades 

     Quem é o nosso cliente: Idosos a partir de 60 anos.  

     Quais os requisitos exigidos: Estar de acordo com a Lei, Conselho Regional de 

Educação Física, concomitante com a medicina, nutrição e psicologia, para que 

o serviço prestado alcance o objetivo de proporcionar aos idosos o bem-estar 

físico mental e social.  

     Resultado: Nosso produto deve oferecer aos nossos clientes um serviço de 

qualidade, sendo transformador na vida dos idosos, não só a prática de atividade 

física, mas também a socialização, autoestima e divertimento, fontes para 

proporcionar aos mesmos bem-estar físico, mental e social.  



     Estabelecer o valor econômico: Em média, um personal cobra aos seus clientes 

de R$20,00 a R$50,00 por hora/aula. Além do custo com o personal, o cliente 

paga o espaço da academia para desenvolver suas atividades, que custa em 

média R$100,00 no mínimo. Matematicamente, na contratação de um personal 

3 vezes por semana, considerando o valor de R$50,00 a hora/aula e o tipo de 

cliente (idoso), o aluno gastaria em 1 mês R$600,00 com o serviço do Personal, 

adicionado do valor da academia, totalizando R$700 reais no mês. Pensando no 

Custo/benefício, nosso cliente poderá adquirir nossos serviços pelos valores de 

R$ 490,00 (3 vezes por semana), R$655,00 (4 vezes por semana) ou ainda, 

pagar por aulas avulsas, no valor de R$50,00. Todos esses valores estão sendo 

baseados em 1 hora de serviço prestado ao dia.  

 Pós: 

Acompanhar e monitorar o serviço prestado através das metas estabelecidas no 

planejamento estratégico. 

1-Melhorar consideravelmente a saúde dos clientes 

2-Prestar o serviço integralmente de acordo com o funcionamento do 

Studio. 

3-Prestar o serviço para clientes de outros bairros 

4-Abrir uma filial no Centro de Niterói 

5-Fidelizar clientes 

 

 

Comparação com produtos substitutos e/ou concorrentes  

 

Comparação com produtos substitutos: 

 

No mercado, podemos encontrar algumas opções de atividade física para 

idosos, sendo os Projetos Sociais de ginásticas nas praças, aulas de dança e o 

pilates, os produtos substitutos que mais podem nos ameaçar. Porém, nosso 

Studio, agrega não somente atividade física de qualidade, como também a 

preocupação e monitoramento as saúde do idoso, além de preocupar-se com o 

bem-estar dos clientes, propondo atividades e formas de tratamento onde o 



nosso cliente se sinta único e especial, lembra-se sempre de que as atividades 

devem ser prazerosas para os clientes. 

 

Comparação com concorrentes: 

 

Os locais específicos que prestam este serviço na cidade de Niterói não 

se contra próximo ao nosso Studio. Entretanto, apesar de o bairro de Santa Rosa 

não possuir grande número de academias, estes locais ainda são vistos como 

nossos concorrentes, pois um idoso pode, sem encontrar problemas, matricular-

se em uma academia.  

Porém, no Studio Melhor Idade, este idoso terá um tratamento específico, 

diferentemente do serviço prestado em uma academia, onde o número de alunos 

é maior e não há o trabalho de um personal, a não que se contrate, além de se 

pagar a taxa de mensalidade da academia. Unir o trabalho de um personal, com 

um olhar mais próximo do nosso cliente e acima de tudo, mostrá-lo o quanto ele 

é importante para nossa empresa e fazê-lo se sentir bem e motivado no período 

em que se encontra no nosso Studio é que nos engaja e nos coloca em um 

patamar acima das academias convencionais. 

 

 

Como o Studio Melhor Idade entrará no Mercado? 

 

Na hora de estruturar uma empresa, os investimentos em torno do 

orçamento de marketing podem ser determinantes para o sucesso. Ao mesmo 

tempo, precisamos saber vender o produto ou serviço e ser persuasivo o 

suficiente para convencer o nosso cliente que este valor pago por ele é um ótimo 

investimento para a saúde. 

Nosso primeiro passo para isso, é ter uma visão muito clara do que é o 

Studio Melhor Idade. Algumas reflexões são acerca de: o que é a empresa, para 

quem é, qual é a nossa oferta, o que prometemos e como as necessidades dos 

nossos clientes estão sendo atendidas serão o gatilho para o nosso sucesso. 



Desse ponto de partida, começaremos a construir nossa personalidade, e 

a partir dela, vamos compor um discurso, escolhendo nossas práticas de 

comunicação para posicionar o Studio Melhor Idade no mercado fitness.  

 

1.  Mídias Sociais 

Iremos começar com as Mídias Sociais como uma ferramenta para 

engajar-nos neste processo a fim de dialogar e compartilhar informação. Blogs, 

microblogs (Twitter), redes sociais (Facebook), fóruns, e-groups, wikis, sites de 

Compartilhamento de conteúdo multimídia (YouTube, Flickr,SlideShare, Vimeo). 

O conteúdo de uma Mídia Social tende sempre ao infinito, uma vez que qualquer 

membro pode contribuir a qualquer momento. Este diálogo entre usuários 

constitui blocos colaborativos de opinião. Sendo assim, utilizaremos dessa 

ferramenta para propagar nossa ideia a cerca da atividade física para a terceira 

idade e saber como as pessoas se comportam perante nossa causa. Além disso, 

é uma forma de colher informações que vão agregar durante o processo de 

criação do Studio. 

2.  O que procura o nosso cliente? 

O consumidor mudou. Sente-se mais seguro para aderir às novidades e 

agora, no lugar das marcas ilustres e confiáveis, dedica a sua atenção àquelas 

que “começam do zero”. Sendo assim, ao ofertar para o público idoso algo 

diferenciado, entendendo que o perfil do idoso de hoje mudou (pensam mais na 

saúde e na prática da atividade física), temos grandes chances de obter sucesso 

com o tipo de serviço prestado no Studio Melhor Idade. 

Um aspecto importante do nosso serviço é buscar agregar ao cliente o 

que ele busca e ir além, como não se limitar apenas à atividade física e 

monitoramento em si, mas buscar trabalhar a autoestima, momentos de 

diversão, almejando alcançar o bem estra físico, mental e social dos nossos 

clientes.  

3. Oportunidades de negócio alinhado à com a internet 



Uma das funções mais importantes de um site é transformar os 

visitantes em oportunidades de negócio. Em e-commerce, a definição de 

conversão é clara: vender produtos. Sendo assim, possuir um site, com material 

educativo e informações sobre a empresa é muito importante neste processo, 

levando as pessoas a conhecerem o trabalho que estamos propondo e, 

sobretudo, atrair e reter novos clientes.  

Além disso, como o perfil do idoso está mudando, inclusive referente ao 

acesso à internet em maior escala, uma das estratégias também será enviar e-

mails com materiais educativos, estudos de caso, avaliações gratuitas e 

principalmente informações sobre o produto/serviço do Studio Melhor Idade. 

 

 

4. Como identificar tendências de mercado? 

Cada ano que passa, a expectativa de vida aumenta. No futuro, o idoso 

poderá representar 30% da população brasileira. Segundo dados do IBGE, em 

2025 o Brasil terá cerca de 32 milhões de idosos.  Há, ainda, poucas opções de 

lazer direcionado para esse público específico.   

Sabe onde está o diferencial do Studio Melhor Idade? Em oferecermos 

nosso serviço diferenciado, que atenda às necessidades de consumo da terceira 

idade sem tratá-los como “vovôs”.  Eles querem e precisam se movimentar, e 

estamos focando exatamente nisso, em aproveitar essa tendência de qualidade 

de vida acoplada ao bem-estar. 

5 . Vendendo o peixe para a freguesia 

Estaremos sempre preocupados em trabalhar de forma clara, expondo 

nossas intenções e nossa forma de trabalhar. A priori, não temos que mostrar 

superioridade, mas fazer com que o nosso cliente acredite em nosso trabalho. O 

layout do nosso Studio deverá ser trabalhado de forma bastante detalhada, pois 

a aparência faz muita diferença.  



Um espaço limpo, agradável atrai pessoas então teremos bastante 

preocupação com nosso espaço físico, no que diz respeito a organização, 

limpeza e decoração. Temos que principal objetivo mostrar para nosso cliente 

que estamos dispostos e vamos resolver o seu problema. Mostrar nosso 

engajamento fará toda diferença para que o cliente acredite em nosso trabalho. 

 

Formação de preço  

 

  Em média, um personal cobra aos seus clientes de R$20,00 a R$50,00 

por     hora/aula. Além do custo com o personal, o cliente paga o espaço da 

academia para desenvolver suas atividades, que custa em média R$100,00 no 

mínimo, na Zona Sul de Niterói. Matematicamente, na contratação de um 

personal 3 vezes por semana, considerando o valor de R$50,00 a hora/aula 

devido ao tipo de cliente (idoso), o aluno gastaria em 1 mês o valor de R$600,00 

com o serviço do Personal, adicionado o valor da academia, totalizando R$700 

reais no mês. Pensando no Custo/benefício, nosso cliente poderá adquirir 

nossos serviços pelos valores de R$ 490,00 (3 vezes por semana), R$655,00 (4 

vezes por semana) ou ainda, pagar por aulas avulsas, no valor de R$50,00. 

Todos esses valores estão sendo baseados em 1 hora de serviço prestado ao 

dia.  

Praça 

 

Escolhemos o bairro de Santa Rosa, por ser um local onde há grande 

número de idosos e por estar cercados de bairros que também possuem grande 

número de idosos. É um local de fácil acesso para os nossos clientes, na Rua 

Noronha Torrezão, próximo ao Largo do Marrom, onde há muito comércio e que 

é um ponto de referência em Santa Rosa. 

Promoção  

Sistema:  

Entender o perfil de seus clientes, suas necessidades e as tendências que 

apontarão para novas oportunidades do negócio e assim estruturar nossas 



estratégias baseadas na informação de quanto o fluxo de seus novos clientes é 

impactado pela indicação dos atuais que estão satisfeitos. 

 

 

Foco:  

Nas redes sociais, quanto maior for o número de clientes ativos e 

potenciais, maior será nossa capacidade de conhecer o perfil dos consumidores 

do nosso serviço. Sabendo o que eles pensam e do que gostam, podemos iniciar 

um processo interativo. Essa estratégia permite desenvolver relações 

personalizadas e trabalhar melhor nossa imagem. Gerenciar nossos clientes 

atuais de forma eficiente pode turbinar o processo de recomendação e atração 

de novos consumidores. No nosso dia a dia, sempre que deparamos com boas 

experiências, temos vontade de dividir com as pessoas de quem gostamos. Por 

isso, nada é mais eficaz que o testemunho de nossos clientes satisfeitos. A 

indicação será grande peça de propaganda. 

 

Redes Sociais:  

Explorar o poder de indicação do cliente satisfeito por meio das redes 

sociais talvez seja a primeira ação importante para nos concentramos. Com a 

internet, o compartilhamento de boas e más experiências é algo veloz e efetivo. 

Por isso, daremos é importância para uma ação eficiente online. Assim, 

poderemos aumentar o processo de indicação de novos clientes e fidelização 

dos atuais com custo relativamente mais baixo. 

   

Promoções:  

Estaremos trabalhando com vários tipos de divulgação. Porta a porta, um 

bom letreiro da loja em local de grande fluxo de veículos, elaboração de 

camisetas, adesivos, panfletagem de tempos em tempos no bairro e nos bairros 

vizinhos, parcerias com outras empresas que estão vinculadas à saúde do idoso, 

bolsas esportivas com o nome do Studio, brindes.  



Além disso, com uma página no Facebook ativa, será possível incentivar, 

por meio de algumas promoções, atuais seguidores a curtir e acompanhar a 

promoção do Studio. Oferecer uma vantagem para um cliente atual, desde que 

ele atraia um consumidor novo será adotado como estratégia.  

 

Relacionamento com o cliente 

 

1- Vitrine: Expor nosso produto/serviço da maneira correta pode garantir o 

alcance do seu público-alvo e nos mostrar confiáveis e interessantes. 

2- Pré-venda: Informar sobre as vantagens, os diferenciais, ‘vender o peixe’ do 

Studio Melhor Idade como sendo um bom investimento para o idoso. Saber 

abordar nosso cliente fará toda a diferença entre finalizar nossos pacotes e 

serviços. 

3- Finalização da venda: Retemos cliente e agora? A finalização da venda com 

um agradecimento, um tratamento diferenciado, um brinde, faz com que o cliente 

guarde a sensação de satisfação e possa compartilhá-la. 

4- Pós-venda: Nosso “pós-venda” será baseado em e-mails marketing, mala 

direta, envio de catálogo, recomendações do próprio Studio, Pesquisa de 

Satisfação, acompanhamento e monitoramento da saúde do cliente. Iremos 

coletar todos os dados possíveis a fim de melhor nosso serviço e melhor atender 

nossos clientes para fidelizá-los.  

5- Fidelização: Os programas de fidelidade serão uma de nossas estratégias, e 

para fazê-lo é necessário entender o cliente. Depois de uma pesquisa elaborada, 

podemos traçar novos rumos e aperfeiçoar nosso serviço, para atender nossos 

clientes cada vez melhor, até pelo fato desta idade requerer bastante cuidado e 

atenção. 

 

 



Finanças 

 

Para abrir o Studio Melhor Idade – Investimento Inicial 

Sala de recepção/administrativa e vestuário: 

Item  Quantidade Valor: Total 

Balcão de atendimento (1,20x1,20m) 1  R$      837,27   R$         837,27  

Poltrona presidente standart giratória com braço 1  R$      264,87   R$         264,87  

Longarina 3 lugares 1  R$      339,90   R$         339,90  

Aparelho de TV 32' 1  R$   1.249,90   R$     1.249,90  

Impressora multifuncional Laser 1  R$      600,00   R$         600,00  

No break 1  R$      450,00   R$         450,00  

Telefone com identificador de chamadas 1  R$         55,00   R$           55,00  

Monitor 15,6 1  R$      278,10   R$         278,10  

Computador Servidor 1  R$      900,00   R$         900,00  

Periféricos 1  R$         90,00   R$           90,00  

Lixeira com pedal 1  R$         25,00   R$           25,00  

Microterminal fiscal  1  R$      626,70   R$         626,70  

Estante com Nichos 87,6x119,8x35cm 1  R$      265,00   R$         265,00  

Roupeiro de aço 4 portas com 3 divisores (NR 24 do MT) 1  R$      599,00   R$         599,00  

Bebedouro Master Frio 1  R$      417,05   R$         417,05  

Ar condicionado 36000BTU + instalação 2  R$   4.399,00   R$     8.798,00  

Total:      R$   15.795,79  

 

Para o Studio 

Item Quantidade  Valor   

Esteira 2  R$   3.390,00   R$     6.780,00  

Bicicleta 2  R$   1.390,00   R$     2.780,00  

Step Aeróbico 8  R$      274,00   R$     2.192,00  

Kit com Halteres emburrachados+suporte 1  R$   1.190,00   R$     1.190,00  

Colchonetes 8  R$         24,90   R$         199,20  

Caneleiras 12  R$         50,00   R$         600,00  

Estante para caneleira 1  R$      935,00   R$         935,00  

Cadeira adutora e abdutora conjugado 1  R$   3.490,00   R$     3.490,00  

Cadeira extensora 1  R$   3.075,00   R$     3.075,00  

Banco Exercício livre 1  R$      169,00   R$         169,00  

Banco Inclinado/Declinado 1  R$      490,00   R$         490,00  

Legg Press 1  R$   1.299,00   R$     1.299,00  

Bola 65cm 2  R$      143,00   R$         286,00  

Ketlbells 7  R$           6,99   R$           48,93  

Cross Over 1  R$   3.100,00   R$     3.100,00  



Cadeira Flexora 1  R$   5.940,00   R$     5.940,00  

Voador com Dorsal 1  R$   4.990,00   R$     4.990,00  

Total:      R$   37.564,13  

 

Outras despesas 

Registro da Empresa  R$     2.500,00  

Capital de Giro  R$   11.000,00  

Publicidade e Marketing  R$     5.000,00  

Decoração  R$     2.000,00  

Total:  R$   20.500,00  

 

Total Geral do Investimento Inicial:  R$   73.859,92  

 

Despesas Administrativas: 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Despesas Administrativas       

            

Aluguel  R$     4.000,00   R$     4.160,00   R$         4.326,40   R$     4.499,46   R$         4.679,43  

IPTU  R$           80,00   R$           83,20   R$               86,53   R$           89,99   R$               93,59  

Luz  R$         450,00   R$         468,00   R$             486,72   R$         506,19   R$             526,44  

Água  R$           90,00   R$           93,60   R$               97,34   R$         101,24   R$             105,29  

Telefone/Internet  R$         124,80   R$         129,79   R$             134,98   R$         140,38   R$             146,00  

Honorários Contador  R$         724,00   R$         752,96   R$             783,08   R$         814,40   R$             846,98  

Total:  R$     5.468,80   R$     5.687,55   R$         5.915,05   R$     6.151,66   R$         6.397,72  

            

Outras despesas       

Materiais de Limpeza  R$         200,00   R$         208,00   R$             216,32   R$         224,97   R$             233,97  

Materiais de Escritório  R$           30,00   R$           31,20   R$               32,45   R$           33,75   R$               35,10  

Manutenção de equipamentos  R$         100,00   R$         104,00   R$             108,16   R$         112,49   R$             116,99  

Aluguel de máquinas de cartão de crédito  R$         100,00   R$         104,00   R$             108,16   R$         112,49   R$             116,99  

Tarifa bancária  R$           36,00   R$           37,44   R$               38,94   R$           40,50   R$               42,11  

Software  R$         100,00   R$         104,00   R$             108,16   R$         112,49   R$             116,99  

Publicidade  R$         500,00   R$         520,00   R$             540,80   R$         562,43   R$             584,93  

Total:  R$     1.066,00   R$     1.108,64   R$         1.152,99   R$     1.199,11   R$         1.247,07  

 

Total de despesas mensais:  R$     6.534,80   R$     6.796,19   R$         7.068,04   R$     7.350,76   R$         7.644,79  

 

 

 



Despesas com Pessoal: 

Despesa com Pessoal     

Ano 1 
 
    

Cargo Quantidade Salário Bruto Provisão 13º salário Provisão Férias 

Auxiliar de Limpeza 1  R$           807,05   R$                       67,25  
 R$              
67,25  

Auxiliar Administrativo 1  R$           880,00   R$                       73,33  
 R$              
73,33  

Profissional de Educação Física 2  R$        1.200,00   R$                     100,00  
 R$            
100,00  

 

Provisão Férias 1/3 
férias FGTS Provisão FGTS (13º e férias) INSS Provisão INSS (13º e Férias) 

 R$                      
22,42   R$     64,56  

 R$                                        
12,56  

 R$   
161,41  

 R$                                        
31,39  

 R$                      
24,45   R$     70,40  

 R$                                        
13,69  

 R$   
176,00  

 R$                                        
34,22  

 R$                      
33,34   R$     96,00  

 R$                                        
18,67  

 R$   
240,00  

 R$                                        
46,67  

 

 

Vale Transporte Desconto Vale Transporte Custo de cada funcionário Custo de cada cargo 

 R$             
158,40  

 R$                                     
48,42  

 R$                               
1.343,87  

 R$                  
1.343,87  

 R$             
158,40  

 R$                                     
52,80  

 R$                               
1.451,02  

 R$                  
1.451,02  

 R$             
158,40  

 R$                                     
72,00  

 R$                               
1.921,07  

 R$                  
3.842,14  

 

Custo mensal com funcionários:  R$        6.637,03  

Custo anual:   R$     99.555,40  
 

 

Ano 2     

Cargo Quantidade Salário Bruto Provisão 13º salário Provisão Férias 

Auxiliar de Limpeza 1 
 R$           
871,61  

 R$                       
72,63  

 R$              
72,63  

Auxiliar Administrativo 1 
 R$           
950,40  

 R$                       
79,20  

 R$              
79,20  

Profissional de Educação Física 3 
 R$        
1.296,00  

 R$                     
108,00  

 R$            
108,00  

 



Provisão 1/3 Férias FGTS Provisão FGTS (13º e férias) INSS Provisão INSS (13º e Férias) 

 R$                      
24,21  

 R$     
69,73  

 R$                                        
13,56  

 R$   
174,32  

 R$                                        
33,90  

 R$                      
26,40  

 R$     
76,03  

 R$                                        
14,79  

 R$   
190,08  

 R$                                        
36,96  

 R$                      
36,00  

 R$   
103,68  

 R$                                        
20,17  

 R$   
259,20  

 R$                                        
50,40  

 

Vale Transporte Desconto Vale Transporte Custo de cada funcionário Custo de cada cargo 

 R$             
158,40  

 R$                                     
52,30  

 R$                               
1.438,71  

 R$                  
1.438,71  

 R$             
158,40  

 R$                                     
57,02  

 R$                               
1.554,43  

 R$                  
1.554,43  

 R$             
158,40  

 R$                                     
77,76  

 R$                               
2.062,08  

 R$                  
6.186,24  

 

Custo mensal com funcionários:  R$        9.179,38  

Custo anual:  R$   137.690,74  
 

Ano 3     

Cargo Quantidade Salário Bruto Provisão 13º salário Provisão Férias 

Auxiliar de Limpeza 1 
 R$           
941,34  

 R$                       
78,44  

 R$              
78,44  

Auxiliar Administrativo 1 
 R$        
1.026,43  

 R$                       
85,53  

 R$              
85,53  

Profissional de Educação Física 3 
 R$        
1.399,68  

 R$                     
116,64  

 R$            
116,64  

 

Provisão 1/3 Férias FGTS Provisão FGTS (13º e férias) INSS Provisão INSS (13º e Férias) 

 R$                      
26,15  

 R$     
75,31  

 R$                                        
14,65  

 R$   
188,27  

 R$                                        
36,61  

 R$                      
28,51  

 R$     
82,11  

 R$                                        
15,97  

 R$   
205,29  

 R$                                        
39,92  

 R$                      
38,88  

 R$   
111,97  

 R$                                        
21,78  

 R$   
279,94  

 R$                                        
54,43  

 

Vale Transporte Desconto Vale Transporte Custo de cada funcionário Custo de cada cargo 

 R$             
158,40  

 R$                                     
56,48  

 R$                               
1.541,13  

 R$                  
1.541,13  

 R$             
158,40  

 R$                                     
61,59  

 R$                               
1.666,12  

 R$                  
1.666,12  

 R$             
158,40  

 R$                                     
83,98  

 R$                               
2.214,38  

 R$                  
6.643,13  

 



Custo mensal com funcionários:  R$        9.850,37  

Custo anual:  R$   147.755,60  
 

 

Ano 4     

Cargo Quantidade Salário Bruto Provisão 13º salário Provisão Férias 

Auxiliar de Limpeza 1 
 R$        
1.016,65  

 R$                       
84,72  

 R$              
84,72  

Auxiliar Administrativo 1 
 R$        
1.108,55  

 R$                       
92,38  

 R$              
92,38  

Profissional de Educação Física 4 
 R$        
1.511,65  

 R$                     
125,97  

 R$            
125,97  

 

Provisão 1/3 Férias FGTS Provisão FGTS (13º e férias) INSS Provisão INSS (13º e Férias) 

 R$                      
28,24  

 R$     
81,33  

 R$                                        
15,82  

 R$   
203,33  

 R$                                        
39,54  

 R$                      
30,80  

 R$     
88,68  

 R$                                        
17,25  

 R$   
221,71  

 R$                                        
43,11  

 R$                      
41,99  

 R$   
120,93  

 R$                                        
23,52  

 R$   
302,33  

 R$                                        
58,79  

 

Vale Transporte Desconto Vale Transporte Custo de cada funcionário Custo de cada cargo 

 R$             
158,40  

 R$                                     
61,00  

 R$                               
1.651,75  

 R$                  
1.651,75  

 R$             
158,40  

 R$                                     
66,51  

 R$                               
1.786,73  

 R$                  
1.786,73  

 R$             
158,40  

 R$                                     
90,70  

 R$                               
2.378,85  

 R$                  
9.515,42  

 

Custo mensal com funcionários:  R$     12.953,90  

Custo anual:  R$   194.308,45  
 

 

Ano 5     

Cargo Quantidade Salário Bruto Provisão 13º salário Provisão Férias 

Auxiliar de Limpeza 1 
 R$        
1.097,98  

 R$                       
91,49  

 R$              
91,49  

Recepcionista / Atendente 1 
 R$        
1.197,23  

 R$                       
99,77  

 R$              
99,77  

Profissional de Educação Física 4 
 R$        
1.632,59  

 R$                     
136,04  

 R$            
136,04  

 



Provisão 1/3 Férias FGTS Provisão FGTS (13º e férias) INSS Provisão INSS (13º e Férias) 

 R$                      
30,50  

 R$     
87,84  

 R$                                        
17,08  

 R$   
219,60  

 R$                                        
42,70  

 R$                      
33,26  

 R$     
95,78  

 R$                                        
18,63  

 R$   
239,45  

 R$                                        
46,56  

 R$                      
45,35  

 R$   
130,61  

 R$                                        
25,40  

 R$   
326,52  

 R$                                        
63,49  

 

Vale Transporte Desconto Vale Transporte Custo de cada funcionário Custo de cada cargo 

 R$             
158,40  

 R$                                     
65,88  

 R$                               
1.771,22  

 R$                  
1.771,22  

 R$             
158,40  

 R$                                     
71,83  

 R$                               
1.917,00  

 R$                  
1.917,00  

 R$             
158,40  

 R$                                     
97,96  

 R$                               
2.556,49  

 R$               
10.225,96  

 

Custo mensal com funcionários:  R$     13.914,18  
Custo anual:  R$   208.712,65  

 

 

Vendas Anuais - Resumo 

 

Ano 1 

Pacote 1 242  R$   158.510,00  

Pacote 2 129  R$     63.210,00  

Aula  27  R$        1.350,00  

Total por ano  R$    223.070,00    

 

Ano 2 

Pacote 1 356  R$              220.050,00  

Pacote 2 183  R$                 92.415,00  

Aula  18  R$                       990,00  

Total por ano  R$       313.455,00    

 

Ano 3 

Pacote 1 470  R$    331.350,00  

Pacote 2 224  R$    117.600,00  

Aula  22  R$        1.320,00  

Total por ano  R$     450.270,00    

 

Ano 4 

Pacote 1 557  R$   412.180,00  

Pacote 2 240  R$   132.000,00  



Aula  30  R$        1.950,00  

Total por ano  R$          546.130,00    

 

Ano 5 

Pacote 1 681  R$   537.990,00  

Pacote 2 173  R$   102.070,00  

Aula  12  R$           900,00  

Total por ano  R$            640.960,00    
 

Orçamento Final 

Com o resumo do orçamento final a seguir, podemos ver que este tipo de 

negócio é viável e pode ser rentável. 

 

Está sendo levado em consideração que o mercado para consumidores 

idosos e o segmento fitness está crescendo, portanto, foram utilizados valores 

hipotéticos no que diz respeito a aquisição dos pacotes e serviços prestados pelo 

Studio Melhor Idade. Como a tendência do mercado é aumentar, o negócio pode 

se tornar ainda mais lucrativo, à medida que novos investimentos possam ser 

feitos, como por exemplo, abrir uma unidade no Centro de Niterói no decorrer do 

3º ano de negócio, que é inclusive uma meta do negócio. 

 Foi estipulado uma taxa ideal de TIR em 20% como sendo ideal para 

comprarmos o negócio e ver se era virável. Com os valores apresentados a 

seguir, levando em consideração que acima de tudo, o trabalho executado por 



mim na empresa é em uma área que eu tenho familiaridade e apreço, vejo que 

pode dar certo. 
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