
 
 

 
GABRIEL DE VASCONCELOS BOSCHI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A VIABILIDADE DE UMA ACADEMIA DE 

CROSSFIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
2015 



 
 

 

GABRIEL DE VASCONCELOS BOSCHI 

 
 
 
 
 
 
 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A VIABILIDADE DE UMA ACADEMIA DE 

CROSSFIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 

Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, 

como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em 

Educação Física. 

 

Orientador: Kátia Lúcia Moreira Lemos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
2015 



 
 

RESUMO 
 

A ideia de prosperar financeiramente, ser o dono de uma empresa, ter mais tempo 
livre para fazer coisas que gosta, leva muitas pessoas a querer abrir seu próprio 
negócio e quando elas tornam esse desejo em realidade são consideradas 
empreendedoras. De acordo com dados da Serasa Experian, em 2013, o número de 
abertura de empresas cresceu 8,8% e a maior parte destas empresas se situa na 
área de serviços. Porém, alcançar as expectativas desejadas não é uma tarefa muita 
fácil, visto que o sucesso de um empreendimento depende de diversos fatores 
internos, como preparação, capacidade de gestão, organização; e de fatores 
externos como economia, mudanças culturais, preferências do cliente. O começo de 
um negócio está vinculado a ter uma ideia e conseguir transformá-la em 
oportunidade, sendo que nem sempre é possível estabelecer uma relação entre os 
dois. É necessário ter algum conhecimento sobre o assunto, o mercado e os 
diferenciais competitivos que se pretende oferecer. (DORNELAS, 2008). É abordado 
nesse estudo uma revisão da literatura que contempla o empreendedorismo com o 
intuito de nos dar informações necessárias sobre o cenário de aberturas de negócios 
caracterizando as pessoas que entram neste ramo da livre iniciativa e indicando 
dados importantes sobre a mortalidade das empresas e uma descrição do cenário 
esportivo da modalidade no mundo. É apresentado também uma ferramenta de 
gestão muito útil para a construção de um empreendimento, o Plano de Negócios.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Crossfit. Plano de Negócios.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia de prosperar, ser o dono de uma empresa, ter mais tempo livre para fazer 

coisas que gosta, leva muitas pessoas a querer abrir seu próprio negócio e quando elas tornam 

esse desejo em realidade são consideradas empreendedoras. De acordo com dados da Serasa 

Experian, em 2013, o número de abertura de empresas cresceu 8,8% e a maior parte destas 

empresas se situa na área de serviços. 

Porém, alcançar as expectativas desejadas não é uma tarefa muita fácil, visto que o 

sucesso de um empreendimento depende de diversos fatores internos, como preparação, 

capacidade de gestão, organização; e de fatores externos como economia, mudanças culturais, 

preferências do cliente. 

O começo de um negócio está vinculado a ter uma ideia e conseguir transformá-la em 

oportunidade, sendo que nem sempre é possível estabelecer uma relação entre os dois. É 

necessário ter algum conhecimento sobre o assunto, o mercado e os diferenciais competitivos 

que se pretende oferecer. (DORNELAS, 2008) 

Depois de identificar a oportunidade é necessário fazer um planejamento para avaliar a 

viabilidade do negócio utilizando o plano de negócios, uma ferramenta de gestão importante 

que dará respostas para algumas questões típicas de empreendedores: como começar? Para 

onde ir? Como ir? O plano de negócios detalha todas as ações necessárias para a abertura de 

um negócio.   

O plano de negócio foi utilizado neste trabalho para indicar a viabilidade da abertura 

de uma academia de CrossFit. Uma modalidade recente no Brasil e no mundo que não possui 

muita literatura a respeito. 

Pelo fato das pessoas estarem  procurando uma melhor qualidade de vida atrelando seu 

bem estar ao seu porte físico, do país ter uma posição geográfica territorial que situado entre 

os trópicos, o caracteriza sendo um país quente e com uma natureza privilegiada que contém 

cidades litorâneas conhecidas mundialmente por sua beleza natural e pela beleza da sua 

população o Brasil, em pesquisa realizada pela IHRSA LATIN AMERICA (2010) é o 

segundo país com o  maior número de academias no mundo, com mais de 23 mil unidades, o 

que torna o ramo de negócios bem atraente. 

A estrutura deste trabalho está dividida em: obtenção de informações necessárias para 

a elaboração do plano de negócios e a descrição passo-a-passo de como foi feita a abordagem 
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nas áreas indicadas pelo plano (Sumário Executivo, Análise de Mercado, Plano de Marketing, 

Plano Operacional e Plano Financeiro). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É abordado neste tópico uma revisão da literatura que contempla o empreendedorismo 

com o intuito de nos dar informações necessárias sobre o cenário de aberturas de negócios 

caracterizando as pessoas que entram neste ramo da livre iniciativa e indicando dados 

importantes sobre a mortalidade das empresas e uma descrição do cenário esportivo da 

modalidade no mundo.  É apresentado também uma ferramenta de gestão muito útil para a 

construção de um empreendimento, o Plano de Negócios. As abordagens são necessárias para 

conseguir fazer um bom planejamento com uma visão ampla e detalhada de todas as áreas 

para a verificação da viabilidade do empreendimento. 

 

2.1 Empreendedorismo 

 

A palavra de origem francesa entrepreuner, sendo traduzida literalmente, significa 

“aquele que está entre” ou “intermediário” no caso, entre o produto/serviço e o consumidor. A 

partir dela começamos a entender melhor o desenvolvimento do termo empreendedorismo, já 

que não existe uma definição coesa e universalmente aceita, pois tem significados diferentes, 

quando vistos por pessoas diferentes em diferentes contextos. (HISRICH; PETERS; 

SHEPHERD, 2009) 
Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e 
o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais 
correspondentes e recebendo as conseqüentes recompensas da satisfação e da 
independência financeira e pessoal. (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009, p.30) 

 
Maximiano (2010) descreve o empreendedor como uma pessoa que “assume o risco de 

começar uma empresa” e completa dizendo que “a idéia de um espírito empreendedor está de 

fato associada a pessoas realizadoras, que mobilizam recursos e correm riscos para iniciar 

organizações de negócios”. 

Degen (1989) cita diversos motivos que levam as pessoas a querer abrir seu próprio 

negócio, tornando-se empreendedoras: a vontade de ganhar muito dinheiro, que é o principal 

motivador de empresas que atingiram o sucesso; o desejo de sair da rotina; querer ser seu 

próprio patrão; necessidade de provar para si e para outras pessoas que consegue ser 

empreendedor e o desejo de desenvolver algo que traga benefícios. A esses motivos são 

acrescentados particularidades de cada um.  

Por terem razões diferentes para criarem novos empreendimentos, Bessant e Tidd 

(2009), classificam os empreendedores em três tipos: empreendedores “como um modo de 
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vida” que exploram uma experiência pessoal e a utilizam para abrir uma consultoria, por 

exemplo; empreendedores “do crescimento” que criam uma série de novos empreendimentos 

estimulando o crescimento agressivo dos mesmos e os empreendedores “inovadores” que são 

pessoas motivadas a criar ou mudar algo. 

Chiavenato (2008) conceitua um empreendedor sendo aquele que consegue aproveitar 

oportunidades de forma rápida passando a frente de seus concorrentes, assumindo riscos e 

sendo um inovador constante. Ele tem a capacidade de movimentar a economia gerando 

empregos, introduzindo inovações e incentivando o crescimento econômico. São definidos 

por três características básicas: necessidade de realização, disposição para assumir riscos e 

autoconfiança. 

Segundo Dornelas (2008), o empreendedorismo começou a ser um assunto muito 

discutido e difundido pelo Brasil, depois do aumento do índice de desemprego, gerado pela 

busca de grandes empresas por redução de custos para manter-se no mercado no final da 

década de 1990. Desempregadas, as pessoas começaram a investir o que tinham na criação de 

novos negócios, muitas delas sem experiência no ramo, como forma de sobrevivência. 

Os dados da pesquisa GEM 2013 (Global Entrepreneurship Monitor), apurou que o 

Brasil é o quarto país mais empreendedor do mundo. Segundo a pesquisa, a população 

economicamente ativa no Brasil é estimada em 123 milhões de indivíduos correspondendo às 

idades de 18 a 64 anos, sendo que 21 milhões, ou 17,1%, são considerados empreendedores 

inicias (aqueles que o empreendimento tem até 42 meses de vida) e 19 milhões (15,5%) são 

considerados estabelecidos (estabelecimentos com mais de 42 meses de vida). Tais 

percentuais são superiores a média mundial de 7,9% e 6,7% respectivamente. 

A existência de mais empreendedores inicias no país se deve a alta taxa de mortalidade 

precoces das empresas. Medida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), essa taxa divulgada em 2013, foi de 24,4% e analisou empresas abertas 

de 2005 a 2007. As causas mais comuns de falhas nos negócios segundo Chiavenato (2008) 

são: 
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Quadro 1 – As causas mais comuns de falhas no negócio 

 
                          Fonte: Chiavenato (2008, pág. 15) 

 

O processo de criação de uma empresa inclui os seguintes estágios-padrões: identificar 

e avaliar a oportunidade, desenvolver o plano de negócios, determinar e aquisição dos 

recursos necessários e gerenciar a empresa criada. (BESSANT; TIDD, 2009) 

Com a oportunidade já definida de acordo com uma tendência de mercado, é 

necessário a elaboração do plano de negócios, por isso é necessário ter conhecimento dos 

conceitos e da sua estruturação, para obtermos informações precisas e úteis sobre o processo 

da abertura de um empreendimento. 

 

2.2 O CrossFit no mundo 

Criado nos Estados Unidos atualmente existem mais de 9.000 academias afiliadas no 

mundo inteiro. (FRIEDMAN, 2014). Muitos países fora dos Estados Unidos têm visto um 

crescimento da modalidade e o aumento do número de praticantes e atletas, com novos 

ginásios aparecendo em um número sempre crescente de cidades e países. Afiliadas de 

CrossFit agora abrangem 100 países, e estão aumentando em um ritmo rápido, mas 

notavelmente estável. Por exemplo, o número de afiliados na europa dobrou a cada ano desde 

2009. (ETCHECOLATZ, 2013). 

O número de atletas competindo na seletiva para o mundial de CrossFit  mais do que 

duplicou na Austrália (104 por cento), Canadá Leste (129 por cento) e Europa (104 por 
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cento), e que triplicou em África (237 por cento), na Ásia (210 por cento) e na América Latina 

(207 por cento). (ETCHECOLATZ, 2013). Esportes como o Futebol Americano e o Basebol 

não se tornaram esportes Globais enquanto o CrossFit têm se mostra um esporte popular na 

Europa, Canada, Austrália e Brasil.  

 

 

2.3 Plano de Negócios 

 

Após tomar a decisão de abrir um negócio e identificar uma oportunidade de 

empreendimento deverá ser feito um processo de validação da ideia que o empreendedor 

realiza através de um planejamento detalhado da empresa, onde irá obter informações 

relevantes para determinar se o negócio será viável ou não, um Plano de Negócios. 

(DOLABELA, 2000) 

Para Salim e outros (2005), o “plano de negócios é um documento que contém a 

caracterização do negócio, sua forma de operar, suas estratégias, seu plano para conquistar 

uma fatia do mercado e as projeções de despesas, receitas e resultados financeiros.”  

É importante que os empreendedores saibam planejar as ações e delinear as estratégias 

que precisará tomar para criar a empresa ou manter a mesma. A principal aplicação do plano 

de negócios é de prover uma ferramenta de gestão para auxiliar no planejamento e no 

desenvolvimento inicial de uma empresa, sendo também um instrumento de captação de 

recursos financeiros junto com os capitalistas de riscos e os chamados “investidores anjos”, 

que são pessoas com experiência na área que investem capital próprio em empresas que estão 

começando e que acreditam ter forte potencial de crescimento. (DORNELAS, 2008) 

O plano de negócios é um documento preparado pelo empreendedor, escrito de forma 

clara e objetiva, que avalia os fatores externos e internos e promove uma grande interação 

com de planos funcionais como o de marketing, de finanças, de produção e de recursos 

humanos. Deve ser preparado com cuidado colhendo o maior número de informações 

pertinentes a todas as áreas que vão compor a empresa. (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 

2009) 

Para Dornelas (2008), não existe uma estrutura rígida e específica para se escrever um 

plano de negócios visto que cada negócio tem suas particularidades, porém é estabelecido um 

padrão que deve possuir um número mínimo de seções que proporcionaram um bom 

entendimento a qualquer leitor sobre a empresa e o mercado que está inserida. 

A seguir alguns modelos de estruturas do plano de negócios: 
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a) Estrutura 1 proposta por Dornelas (2008) que sugere esse modelo para pequenas 

empresas de manufaturas em geral: 

1. Capa; 

2. Sumário; 

3. Sumário Executivo; 

4. Análise Estratégica; 

5. Descrição da Empresa; 

6. Produtos e Serviços; 

7. Plano Operacional; 

8. Plano de Recursos Humanos; 

9. Análise de Mercado; 

10. Estratégia de Marketing; 

11. Plano Financeiro; 

12. Anexos. 

b) Estrutura 2 também sugerida por Dornelas (2008), propõe esse modelo para 

empresas focadas em inovação e tecnologia: 

1. Capa 

2. Sumário 

3. Sumário Executivo 

4. Conceito do Negócio 

4.1   O negócio 

4.2   O produto 

5. Equipe de Gestão 

6. Mercado e Competidores 

6.1  Análise setorial 

6.2  Mercado-alvo 

6.3  Necessidades do cliente 

6.4  Benefícios do produto; 

6.5  Competidores 

                      6.6  Vantagem competitiva 

7. Marketing e Vendas 

7.1 Produto 

7.2 Preço 

7.3 Praça 
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7.4 Promoção 

7.5 Estratégias de Vendas 

7.6 Projeção de Vendas 

7.7 Parcerias Estratégicas 

8. Estrutura e Operação 

8.1 Organograma Funcional 

8.2 Processos de Negócios 

8.3 Política de Recursos Humanos 

8.4 Fornecedores de Serviços 

8.5 Infra-estrutura e Localização 

8.6 Tecnologia 

9. Análise Estratégica 

9.1 Análise SWOT 

9.2 Cronograma de Implantação 

10. Previsão dos Resultados Econômicos e Financeiros 

10.1 Evolução dos Resultados Econômicos e Financeiros (projetados) 

10.2 Composição dos Principais Gastos 

10.3 Investimentos 

10.4 Indicadores de Rentabilidade 

10.5 Necessidade de Aporte e Contrapartida 

10.6 Cenários Alternativos 

11. Anexos 

c) Estrutura 3, o manual produzido pelo SEBRAE (2013), sugere o modelo para 

micro, pequenas e médias empresas: 

1. Sumário Executivo 

                      1.1 Resumo dos principais pontos do Plano de Negócio 

          1.2 Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições 

          1.3 Dados do empreendimento 

          1.4 Missão da empresa 

          1.5 Setores de atividades 

          1.6 Forma jurídica 

          1.7 Enquadramento tributário  

                1.7.1 Âmbito federal 

1.8 Capital Social  
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   1.9 Fonte de recursos 

                2. Análise de mercado 

         2.1 Estudo dos clientes 

         2.2 Estudo dos concorrentes 

         2.3 Estudo dos fornecedores 

    3. Plano de Marketing 

                    3.1 Descrição dos principais produtos e serviços 

        3.2 Preço 

        3.3 Estratégias promocionais 

        3.4 Estrutura de comercialização 

        3.5 Localização do negócio  

   4. Plano Operacional 

       4.1 Layout 

       4.2 Capacidade produtiva/comercial/serviços 

       4.3 Processos operacionais 

       4.4 Necessidade de pessoal 

   5. Plano Financeiro 

                   5.1 Estimativa dos investimentos fixos 

       5.2 Capital de giro 

       5.3 Investimentos pré-operacionais 

       5.4 Investimento total (resumo) 

       5.5 Estimativa do faturamento mensal da empresa 

 5.6 Estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e     

terceirizações 

                   5.7 Estimativa dos custos de comercialização 

       5.8 Apuração dos custos dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas 

       5.9 Estimativa dos custos com mão de obra 

       5.10 Estimativa do custo com depreciação  

       5.11 Estimativa de custos fixos operacionais mensais 

       5.12 Demonstrativo de resultados 

       5.13 Indicadores de viabilidade 

               5.13.1 Ponto de equilíbrio  

               5.13.2 Lucratividade 

               5.13.3 Rentabilidade 
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              5.13.4 Prazo de retorno do investimento 

  6. Construção de cenários  

  7. Avaliação estratégica 

       7.1 Análise da matriz SWOT 

  8. Avaliação do Plano de Negócio 

 

O modelo adotado para este estudo foi o modelo do SEBRAE, com algumas alterações 

devido ao ramo de atuação do empreendimento. 

Através da análise das estruturas podemos perceber que as principais seções que 

compõe um plano de negócios são: sumário executivo, análise de mercado, plano de 

marketing, plano de operações e plano financeiro. 

 

2.3.1 Sumário Executivo 

 

Dornelas (2008) descreve o Sumário Executivo como sendo a principal seção do plano 

de negócios e deve conter uma síntese do conteúdo que desperte atenção e interesse para a 

leitura de todo o documento. Esta seção é a primeira coisa a ser lida pelos investidores e a 

última parte escrita durante a elaboração do plano. 

Dolabela (2000) sugere que os seguintes itens deverão ser explicados no Sumário 

Executivo:  

a) enunciado do projeto: é a definição do que o plano de negócios vai estabelecer e 

implementar, indicando como será a estrutura da empresa, o que será oferecido, as 

características do mercado e as estratégias para alcançar o sucesso; 

b) competência dos responsáveis: uma breve descrição das pessoas que ocuparão 

cargos de importância gerencial na empresa relatando a formação, experiência e 

conhecimento de cada um; 

c) os produtos, serviços e a tecnologia: irá esclarecer quais são os produtos ou 

serviços ofertados e a tecnologia que será empregada para realizá-los; 

d) o mercado potencial: indica qual será o segmento da população, características da 

mesma, como renda, faixa etária, localização, que pretende atender com o seu 

produto/serviço; 

e) elementos de diferenciação: constituem as vantagens competitivas em relação a 

sua concorrência. São características que tornam a sua empresa única para o 

consumidor; 
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f) previsão de vendas: é uma estimativa da demanda feita em função do segmento de 

mercado, as tendências a curto, médio e longo prazo, a aceitação do público alvo 

para o produto/serviço; 

g) rentabilidade e projeções financeiras: são indicadores importantes do controle do 

negócio e é utilizado pelo empreendedor para conduzir suas atividades dentro de 

parâmetros pré-estabelecidos; 

h) necessidades de financiamento: se o empreendedor não tiver condições para arcar 

com a abertura de seu negócio, ele precisará dimensionar as necessidades de 

financiamento e fazer uma análise das possíveis fontes. 

 

2.3.2 Análise de mercado  

 

“Nesta seção do Plano de Negócios pretende-se fazer uma análise completa dos 

mercados, dos concorrentes, dos parceiros e das alianças estratégicas, procurando segmentar 

os mercados e avaliar a forma de abordagem que deve ser dada a cada segmento.” (SALIM; 

HOCHMAN; RAMAL; RAMAL, 2005) 

É necessário realizar essa análise para se obter uma visão abrangente de todas as 

interferências que o negócio poderá sofrer com mudanças incontroláveis em âmbito nacional 

ou internacional, no setor econômico, cultural, tecnológico e as tendências que irão surgindo. 

(HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009) 

Segundo Salim, Hochman, Ramal, Ramal (2005), os itens importantes da análise de 

mercado são: 

a) projeções do mercado: são feitas por empresas especializadas quando o mercado-

alvo é de grande amplitude, mas poderá ser realizada quando este mercado for de 

menor amplitude através de entrevistas, mala-direta, publicações especializadas, 

visitas a feiras e exposições, internet. 

b) critérios de segmentação: cada segmento do mercado deve ser caracterizado para 

diferenciação da demanda. Alguns critérios são bem específicos dependendo do 

produto/serviço, porém são utilizados: localização geográfica, idade, sexo, grau de 

instrução, profissão, etc.; 

c) formas de vender: define como o produto vai chegar aos mãos do consumidor 

final; 

d) sensibilidade de mercado: indica a variação da demanda de acordo com fatores 

como preço, prazo de entrega, concorrência, etc.; 
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e) análise da concorrência: comparação do que a empresa pretende oferecer ao 

consumidor com o que já é oferecido pelos seus concorrentes. 

As informações necessárias para o bom desenvolvimento da análise de mercado são 

classificadas de acordo com a forma como são coletadas: aqueles dados que podem ser 

encontrados em pesquisas já prontas, dados dispersos, gráfico, tabelas, banco de dados são 

chamados de dados secundários e aquelas informações que provém de pesquisas realizadas 

junto ao público-alvo são consideradas dados primários. (DORNELAS, 2008) 

 

2.3.3 Plano de Marketing 

 

O plano de marketing descreve as condições e a estratégia do mercado relacionadas à 

como os produtos/serviços serão distribuídos, cotados e promovidos. É visto como um roteiro 

para tomadas de decisões em curto prazo e é nessa seção que se indica os números de 

pesquisas de marketing. (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009) 

Dolabela (2000) divide o plano de marketing em dois momentos: análise prévia do 

mercado para obter informações que darão informações se o negócio será viável e a estratégia 

que será utilizada na execução do plano que definirá a forma como a empresa oferecerá os 

produtos para os clientes. 

Essas estratégias são utilizadas para definir como a empresa alcançará o sucesso. Ela 

abrange os 4 P’s do composto de marketing (DORNELAS, 2008):  

a) produto: deverá indicar a caracterização física dos produtos oferecidos pela 

empresa, definir uma imagem do produto junto aos clientes; 

b) preço: verificar se o preço está compatível com o do mercado, estabelecendo os 

custos do produto e verificando se o cliente está disposto a pagar aquele valor; 

c) praça: é o método que deverá ser utilizado para fazer com que o produto chegue até 

o consumidor final, os canais de distribuição; 

d) propaganda/comunicação: definir como o produto será divulgado, qual é a melhor 

maneira do cliente ficar sabendo da existência da empresa. 

 

2.3.4 Plano de Operações 

     

Para conseguir excelência no negócio, o empreendedor deverá ter em mente que não 

conseguirá gerir a empresa sozinho, pois não haverá tempo suficiente e provavelmente não 

terá experiência ou prática em todas as áreas que a compõe. É necessário estruturar a 
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organização para se defina cargos e responsabilidades que terá que ser flexível, visto que essa 

estruturação será apenas inicial, não prevendo as mudanças provocadas pelo crescimento da 

empresa. (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009) 

A equipe gerencial precisa contar com profissionais qualificados e competentes para a 

realização do plano de negócios. O currículo das pessoas que irão trabalhar na empresa deverá 

ser analisado e sua formação e experiência descritas no plano. A projeção de futuros 

empregados pelo crescimento de vendas também deverá ser considerado. (DORNELAS, 

2008) 

Para Hisrich, Peters e Shephrd (2009), a construção de um organograma será 

fundamental para que o empreendedor deixe claro para os funcionários a função que deverá 

ser exercida, a comunicação e relação dessas funções entre si. 

O planejamento do espaço físico a ser ocupado para realizar as operações descritas do 

seu negócio é chamado de arranjo físico que pode ser determinado pelo fluxo de trabalho. É 

esquematizado por meio de um layout, um desenho simples que demonstra a disposição de 

máquinas e equipamentos, móveis e mesas dentro da empresa. (CHIAVENATO, 2008) 

 

2.3.4 Plano Financeiro 

 

O plano financeiro juntará todas as informações das despesas que foram feitas para dar 

início à empresa, aquelas que serão necessárias para mantê-la funcionando e as receitas 

obtidas com as vendas dos produtos para poder avaliar o conjunto e verificar se a empresa 

será lucrativa, e em quanto tempo poderá ser auto-sustentável. A partir deste plano poderá ser 

feito alguns indicadores para avaliar a viabilidade do negócio e a lucratividade. (SALIM; 

HOCHMAN; RAMAL; RAMAL, 2005) 

Segundo Dornelas (2008), é preciso analisar o balanço patrimonial que indica a 

posição financeira da empresa, caracterizando todos os seus ativos, que correspondem aos 

bens e direitos circulantes, de longo prazo e permanentes de uma empresa; o passivo que são 

as obrigações pendentes, como por exemplo, um financiamento, a origem dos recursos – é 

nessa área do balanço que se determina se os recursos são próprios ou de terceiros e os prazos 

de endividamentos; e o patrimônio líquido da empresa, que corresponde aos recursos que os 

acionistas aplicaram na empresa. Com base nesses dados se estabelece qual o montante de 

capital de giro da empresa encontrado pela diferença do passivo circulante e ativo circulante. 

O demonstrativo de resultados apresentará projeções dos lucros (receitas) e das 

despesas operacionais (salários, aluguel, seguro, encargos sociais, etc.) para cada mês durante 
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o primeiro ano das operações do novo empreendimento. Como são projeções, deve ser 

destacado e descrito se houver alterações em algum número planejado. (HISRICH; PETERS; 

SHEPHERD, 2009) 

A ferramenta utilizada para compor o planejamento financeiro do empreendedor é o 

seu fluxo de caixa que permite uma administração do quanto de dinheiro que a empresa tem 

naquele momento. Ele é feito organizando os dias que os pagamentos serão realizados, e a 

efetiva quantidade recebida das vendas efetuadas. A falta dessa ferramenta leva as empresas 

ao fracasso e a utilização correta auxilia no gerenciamento e planejamento das ações que 

serão tomadas no dia-a-dia e ao longo prazo. (DORNELAS, 2008) 

Uma pergunta importante feita pelos empreendedores é respondida no plano 

financeiro: quando meu negócio começa a dar lucro? Através da técnica da análise do ponto 

de equilíbrio, é estabelecido quanto se deve vender para que o negócio não tenha lucro nem 

perdas, para cobrir despesas vaiáveis e fixas. Vendas que superam o número encontrado no 

ponto de equilíbrio irão dar o lucro. É encontrado através da seguinte fórmula (HISRICH; 

PETERS; SHEPHERD, 2009): 

 

�� = 		 ������	�����	������
���Ç�	��	����� − ������	����Á����	���	��������  

 

Dornelas (2008) ainda considera aspectos importantes para a elaboração do plano 

financeiro, alguns índices que indicam a capacidade que a empresa tem de pagar dívidas. Essa 

capacidade é avaliada através dos indicadores de liquidez (quanto à empresa possui para 

saldar o passivo circulante), atividades (demonstra qual a rapidez que as contas se 

transformam em vendas), endividamento e a lucratividade; e técnicas de análise de 

investimentos: retorno contábil sobre o investimento (onde se analisa a divisão do lucro anual 

médio pelo valor que foi declarado para se consolidar o investimento), prazo de payback 

(tempo necessário para a recuperação do capital investido analisando o fluxo de caixa) e as 

técnicas de fluxo de caixa descontado (avalia quanto do valor presente dos futuros fluxos de 

caixa com o montante inicial investido) com seus dois métodos de análise: o TIR (Taxa 

Interna de Retorno) “uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a um fluxo de 

caixa, faz com que os valores das despesas, trazidos ao valor presente, seja igual aos valores 

dos retornos dos investimentos, também trazidos ao valor presente” (KEYNES, 1996) e o 

VPL (Valor Presente Líquido) que calcula quanto que os pagamentos que deverão ser feitos 
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somados aos custos iniciais estariam valendo em um determinado momento pré estabelecido, 

dado pela fórmula:  

��� = �	
�1

(1 + �)� + 	
�2

(1 + �)� + 	
�3

(1 + 	 �)� + ⋯ +
��

(1 + �)��− 	��� 

Onde: 

VPL = Valor Presente Líquido 

Fn = Fluxo de caixa após imposto no ano n 

N = Vida do projeto em anos 

K= Taxa de desconto (taxa de retorno exigida para o projeto) 

INV = Investimento inicial 

Depois de estudarmos os conceitos básicos, as principais seções que são utilizadas no 

plano de negócios, será descrito tudo o que será utilizado e todas as ações necessárias para a 

confecção do mesmo. 
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3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

3.1 Análise de Mercado 

3.2 Análise dos Compradores 

 

É necessário conhecer seu público-alvo para determinar qual modelo de serviço terá 

maior aceitação pelo mercado. Com o intuito de estabelecer as preferências do consumidor 

final, foi realizado um estudo do perfil dos clientes através de uma pesquisa de mercado. 

Para elaborar uma pesquisa de mercado, é necessário que o pesquisador siga alguns 

passos principais, sendo eles: identificação do público-alvo e objetivos, definição da coleta de 

dados, determinação do método de pesquisa dos dados primários e secundários, definição do 

meio de aplicação da pesquisa e elaboração do instrumento final de pesquisa. 

O primeiro passo, definição do público-alvo e objetivos, define qual o público-alvo da 

pesquisa e os objetivos gerais e específicos. O público selecionado para o presente estudo foi 

o de pessoas com faixa etária de 25 a 35 anos, pertencentes às classes A, B e C, ativas e 

interessadas em uma proposta de atividade física que promova saúde e bem-estar e que seja 

diferente de uma academia tradicional. 

No que diz respeito ao objetivo geral da pesquisa, pretendia-se identificar as principais 

características do mercado de academias de Belo Horizonte, assim como o perfil de 

comportamento do consumidor deste serviço. 

Já com os objetivos secundários desejou-se determinar: 

• O perfil dos principais adquirentes do serviço; 

• As características que norteiam e identificam este cliente;  

• Qual o processo de compra que desperta seu interesse;  

• Qual o seu potencial médio de compra semanal; 

•  O que eles consideram ser um diferencial competitivo. 

 Para obtenção dos dados secundários utilizados na pesquisa, foram utilizados 

reportagens e artigos da Internet, e dados compilados na página oficial da empresa 

CROSSFIT INC. Na coleta dos dados primários foi utilizada uma pesquisa qualitativa em 

forma de roteiro de perguntas com os profissionais da área, vide anexo A. 
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3.3 Análise dos concorrentes 

 

O perfil de modelo de negócios de academias de crossfit em Belo Horizonte foi 

definido pela primeira empresa a se situar na cidade, sendo também a segunda academia de 

crossfit do Brasil. Devido a grande aceitação do mercado e conseqüente taxa de sucesso deste 

modelo, o mesmo vem sendo copiado e implementado pelos demais concorrentes da região. 

  

3.4 Plano de Marketing 

 

3.4.1 Produtos 

 
O CROSSFIT é um programa de treinamento de força e condicionamento geral que 
proporciona a mais ampla adaptação fisiológica possível para qualquer tipo de 
pessoa, independente da idade ou nível físico, gerando assim uma maior otimização 
de todas as capacidades físicas; são elas: resistência cardiorrespiratória, resistência 
cardiovascular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, 
equilíbrio e precisão. (SITE CROSSFIT, 2014) 

 

Apesar de ser um programa de treinamento de força e condicionamento físico utilizado 

pelos exércitos da Inglaterra, Israel, França e unidades especiais do exército americano, o 

crossfit pode ser considerado também um esporte que introduz um conceito de atividade física 

onde não existe monotonia ou séries de exercícios repetidos, e sim o conceito de exercícios 

em circuitos que contêm atividades diferentes e onde o tempo é o seu principal inimigo, o que 

acaba se transformando em uma batalha.  

As pessoas conhecem o crossfit como um esporte, mas na verdade, ele é uma marca 

que pertence à CROSSFIT INC. fundada em 1996 por Greg Glassman que abriu a primeira 

academia apenas em 2001 na Califórnia, Estados Unidos.. 

O crossfit é considerado um dos esportes de maior crescimento dos últimos anos e 

conta com uma competição mundial que acontece anualmente nos Estados Unidos desde 

2007.  

A primeira academia no Brasil surgiu em 2009, e em 2012 o Brasil passou a ser o país 

com o maior número de ginásios da América Latina. Os números de 2014 mostram que a 

modalidade conta com  mais de 180 ginásios e 17 mil praticantes, contudo, ainda está longe 

das mais de 6.000 academias espalhadas pelos Estados Unidos.  

A Crossfit Khan (tema de estudo deste plano de negócios) será uma academia focada 

em fornecer aulas de crossfit. As aulas serão fornecidas em roteiros de 1 hora contendo: 
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aquecimento, técnica do dia (que é uma explicação dos exercícios básicos do crossfit) e 

WOD, sigla do termo inglês “workout of the day”, treino do dia em tradução livre, que é 

composto por uma série de exercícios em circuito definidos previamente pelo head coach, que 

é o gerente operacional da empresa. 

 

3.4.2 Logomarca 

 

Inicialmente, o nome escolhido não seria crossfit Khan, contudo, como é necessário 

realizar o cadastro do nome da empresa prestadora de serviço no site da CROSSFIT INC. este 

foi o único que não havia sido utilizado previamente pelos concorrentes em todo o mundo, 

sendo que o nome Khan significa guerreiro. 

A escolha do minotauro como mascote surgiu da analogia que poderia ser feita da 

força e virilidade de um touro na composição de um ser humano. A escolha da cor amarela foi 

baseada na camisa de competição do atleta Jason Khalipa no mundial de 2013. 

 

3.4.3  Preço    

 

Os preços cobrados pelas aulas de crossfit na academia Khan, foram definidos 

baseados em duas vertentes, sendo estas: o preço médio cobrado pelos concorrentes. Segue, 

portanto a tabela de preços da academia. 

 

 

INICIANTE 2X 

R$220,00   

    

KHAN ILIMITADO 

320,00   

 

 

3.4.4  Estratégias Promocionais  

 

Serão utilizados o  marketing digital, aulas ao ar livre , planos de desconto e parcerias 

com empresas da região. 
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3.4.4.1Marketing Digital 

 

Serão utilizados um site, uma página na rede social Facebook e e-mail’s para a 

divulgação da marca. Por meio destes, será possível agendar aulas experimentais, verificar o 

treino do dia e acompanhar publicações realizadas pela equipe de marketing da empresa, 

sendo elas notícias, promoções, eventos, etc.  

A vantagem de divulgação por redes sociais e e-mail’s é a isenção de custos e a ampla 

abrangência do mercado. 

 

3.4.4.2 Aulas ao Ar Livre 

 

Serão realizadas aulas ao ar livre em praças situadas próximas aos bairros de estudo 

para promover a imagem do esporte. A cena de um grupo de pessoas realizando um roteiro de 

atividades atípicas tem grande potencial de despertar a curiosidade de pessoas que assistam a 

este evento.  

As aulas ao ar livre serão abertas ao público, possibilitando mais uma maneira de 

aproximar a prática esportiva de pessoas que não conheçam o crossfit. 

Não haverá custos, pois, não será utilizada estrutura física, equipamentos e as turmas 

serão compostas por alunos da academia e convidados, tendo a orientação por um coach 

funcionário da academia. 

 

 

3.4.4.3 Planos de Desconto 

 

Serão definidos descontos promocionais para combater a sazonalidade dos alunos. Os 

horários com menor incidência de alunos por aula terão preços mais baixos sendo, portanto, 

mais chamativos para sua prática. Pode ser estudado a aplicação de promoções para épocas do 

ano onde a sazonalidade também influi, como por exemplo, foi constatado em pesquisa 

qualitativa com profissionais da área que o número de alunos no inverno diminui. 

 

3.4.4.4 Parcerias com empresas da região 

 

Serão realizadas visitas à empresas da região onde será aberta a academia para 

convidar os funcionários a realizar aulas experimentais em grupo. O crossfit será oferecido 
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como alternativa para prática de exercícios e manutenção da saúde e bem-estar na rotina de 

trabalho semanal. Pelo fato do dinamismo da aula e horários pré-determinados para a prática 

da atividade acredita-se em grande aceitação. 

 

3.4.5  Estrutura de Comercialização 

 

Não serão utilizados representantes de venda para se comercializar a imagem da 

empresa, será apostado na eficiência das estratégias promocionais e no marketing boca-a-

boca. 

 

3.4.6  Diferencial Competitivo 

 

O diferencial competitivo da empresa crossfit Khan será o preço mais em conta que os 

concorrentes, a aposta em um treinamento eficiente dos coachs e em uma taxa menor de 

número de alunos por professor nas aulas, propiciando um atendimento mais próximo e 

personalizado para cada aluno. 

 

 

4.5  Plano Operacional 

 

4.5.1 Layout e Estrutura Física 

 

Optou-se pela utilização de um layout similar ao utilizado pelo concorrente pioneiro 

no mercado de Belo Horizonte devido a sua flexibilidade de implementação em diversos 

modelos de galpões e a sua eficiente taxa de utilização do espaço existente.  

O layout é definido por uma planta de dois pavimentos onde no primeiro pavimento 

situa-se a área para a aplicação da aula e vestiários. No segundo pavimento situam-se a 

recepção e os escritórios administrativos / sala de reunião. É importante salientar que a área 

do segundo pavimento não compreenderá a área total do primeiro pavimento, visto que é 

necessário que parte do espaço de treinamento onde serão ministradas as aulas tenham a 

necessidade de possuir o pé direito duplo para instalação de cordas e argolas de ginástica 

olímpica.  
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4.5.2 Capacidade Produtiva e Comercial 

 

Para o estudo será considerado a utilização de um galpão padrão com 360 m², 

portanto, será possível atender um número máximo de 30 alunos por aula ministrada.  

O horário de funcionamento da academia será da 07:00 até 20:30.  

Os alunos são instruídos a recolher todos os materiais e organizar o espaço das aulas 

logo após a atividade, portanto, será possível realizar uma aula logo após a outra. 

 

4.5.3 Necessidade de Pessoal 

 

4.5.3.1 Atribuições de cargo e quadro de pessoal 

 

2 recepcionistas; 

1 gerente administrativo; 

1 head coach; 

2 coachs; 

1 estagiário; 

Serviço contábil será terceirizado; 

2 faxineiros. 

 

4.6  Plano Financeiro 

 

4.6.1 Estimativas dos investimentos fixos 

Para que seja possível realizar aulas, é necessário que academia possua uma estrutura 

básica. A fim de se obter esta estruturação, será necessário adquirir os itens abaixo: 

Máquinas e equipamentos 

• Equipamentos de crossfit; 

• 3 notbooks; 

• 1 cronometro; 

• 1 televisão; 

• 1 equipamento de som; 

• 1 ar condicionado. 

        Móveis e utensílios 
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• 1 Mesa da recepção; 

• 1 mesa de reunião redonda; 

• 2 mesas de escritório; 

• 3 cadeiras de rodinhas reclináveis; 

• 8 cadeiras fixas; 

• 1 sofá com 4 lugares; 

• 1 geladeira; 

• 1 filtro de água; 

• 1 quadro branco de 1,5 x 1,0 metro; 

• 1 quadro branco 2,5 x 1,5 metros; 

• 2 bebedouros. 

 

4.6.2 Capital de giro 

 

Capital de giro é definido pelo valor dos recursos necessários para o funcionamento da 

empresa. Ele é definido por uma equação que leva em consideração o cálculo do prazo médio 

de vendas, do prazo médio de compras e da necessidade de estoque. 

Não será necessário o cálculo da necessidade média do estoque pois, não há 

comercialização de matéria-prima ou mercadoria pela empresa. 

 

 

4.6.3 Investimento Total  

 

O investimento total compreende a compilação de todos os dados necessários para a 

abertura da empresa. Ele é obtido por meio da soma da estimativa dos investimentos fixos, 

capital de giro e estimativa dos investimentos pré-operacionais. 

 

4.6.4 Estimativa do Faturamento Mensal da empresa 

 

Para se obter uma estimativa do faturamento mensal, será levado em consideração a 

análise dos concorrentes. 

Como o modelo de negócios adotado é similar ao modelo utilizado atualmente pelos 

concorrentes, será utilizado a taxa de crescimento dos clientes dos mesmos. 
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4.6.5 Estimativa dos Custos de Comercialização 

 

4.6.5.1 Estimativa Total dos Custos de Comercialização 

 

4.6.6 Estimativa dos Custos de Mão de Obra 

 

4.6.7 Estimativa com o custo de depreciação 

 

4.6.8 Estimativa com Custos Fixos Operacionais Mensais 

 

4.6.9 Demonstrativo dos resultados 

 

4.6.10 Fluxos de Caixa 

 

4.6.11 Indicadores de Viabilidade 

 

4.6.11.1 Ponto de Equilíbrio  

 

4.6.11.2 Lucratividade 

 

4.6.11.3 Rentabilidade 

 

4.6.11.4 Prazo de Retorno de Investimento 

 

4.6.11.5 Taxa Interna de Retorno 

 

 

ANEXO A – PLANILHA FINANCEIRA 
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5 CONCLUSÃO 

 

Após o estudo verifica-se que a construção de um plano de negócio é algo que se encontra 

dentro das capacidades de um graduando em educação física. Muitos fatores ainda são 

necessários para se sair de um plano de negócio até a abertura formal da empresa, como a 

presença de um investidor para o aporte do capital, a localização do espaço ideal e uma equipe 

alinhada com os mesmos objetivos, no entanto esse estudo deve contribuir com qualquer 

pessoa da área da saúde que tenha interesse de abrir seu próprio negócio. Nossa sociedade já 

está cheia de pessoas que pensam apenas em estudar, achar um bom emprego e aposentar. O 

caminho de quem deseja empreender apesar de não ortodoxo possui grandes possibilidades e 

a capacidade de gerar um retorno para sociedade muito grande. Afinal o que é melhor ter um 

bom emprego ou gerar bons empregos? 
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