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RESUMO 

 

Este estudo de viabilidade visa ajudar no processo de tomada de decisão ao iniciar um 

empreendimento, o que ocorre por meio da reunião de informações essenciais, claras e 

objetivas. O processo passou por várias etapas que discorreram sobre as avaliações iniciais, a 

identificação antecipada da possibilidade de realização do trabalho. No desfecho deste estudo 

foram definidos os critérios de espaço e localização do empreendimento, o cumprimento do 

plano traçado e o inicio das atividades. 

Apresentaram-se os dados de mercado caracterizando os produtos, as estimativas 

mercadológicas atuais e futuras, o dimensionamento da oferta e demanda a estrutura de 

comercialização, as condições de competição e análise dos fatores que justificam a existência 

do mercado para esse segmento empresarial.  

Na engenharia do projeto foram identificados os requisitos técnicos para o 

cumprimento do programa de produção projetado, em termos de: investimentos fixos, 

matérias-primas e /ou materiais, mão de obra e insumos diversos, processo tecnológico, 

regime de produção/operação, fluxograma de produção/operação, layout das instalações etc. 

Estudou-se, ainda, a localização analisando os fatores locacionais que influenciam o 

projeto e justificativa da localização escolhida, com apresentação de ilustração com o mapa de 

localização e foto do estabelecimento e a estrutura organizacional e administrativa para a 

operação do empreendimento com um organograma contendo as divisões por setor, também 

foi visto a estimativa das necessidades totais de capital fixo e de giro para execução do estudo 

aqui proposto, isto é, os dados referentes aos investimentos. 

No financiamento discriminaram-se as fontes de recursos próprios e de terceiros 

possibilitando a análise da estrutura financeira. Estimaram-se, ainda, as receitas anuais e os 

custos fixos e variáveis necessários para obtenção dessas receitas, através da projeção do 

Orçamento de Receitas e Custos para os anos de vida útil do empreendimento. Por fim, 

ordenou-se os dados necessários à avaliação do estudo através da análise econômico-

financeira por meio da apresentação dos o Investimentos, da Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA) do Fluxo de Caixa Projetado, demonstrando os cálculos do Pay Back, VPL e TIR.  

 

Palavras-Chave: Viabilidade, Econômico-Financeiro, Empreendimento, Prestação de 

Serviço, Abertura. 



 

ABSTRACT 

 

This feasibility project aimed at assisting decision-making process when starting a 

venture, which was achieved through the gathering of essential, clear and objective 

information. The process went through several stages that discussed the initial evaluations, the 

early identification of the possibility of carrying out the project, the outcome of the project 

where the criteria of space and location of the enterprise are defined, compliance with the plan 

and start of activities. 

The market data characterizing the products, the current and future market estimates, 

the current and future supply and demand sizing, the trading structure, the conditions of 

competition and the analysis of the factors that justify the existence of the market for the 

market were presented. project. 

In the engineering of the project, the technical requirements for the fulfillment of the 

projected production program were identified in terms of: fixed investments, raw materials 

and / or materials, labor and various inputs, technological process, production / operation 

regime, flow chart of production / operation, layout of facilities etc. 

The location was analyzed analyzing the locational factors that influence the design 

and justification of the chosen location, with presentation of illustration with the map of 

location and photo of the establishment and the organizational and administrative structure for 

the operation of the enterprise with an organization chart containing the divisions by sector, it 

was also seen the estimation of the total needs of fixed capital and of giro for execution of the 

project, that is, the data referring to the investments. 

In the financing, the sources of own resources and of third parties were analyzed, 

making possible the analysis of the financial structure. It was also estimated the annual 

revenues and the fixed and variable costs required to obtain these revenues, by projecting the 

Project Revenue and Costs Budget for the years of useful life. Finally, the necessary data for 

the evaluation of the project were ordered through the economic-financial analysis through 

the presentation of the Investments, of the Minimum Attractiveness Rate (TMA) of the 

Projected Cash Flow, demonstrating the Payback, NPV and TIR. 

 

Keywords: Feasibility, Economic-Financial, Entrepreneurship, Provision of Services, 

Opening. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Formulação do Problema 

 

Estudo de Viabilidade Econômico-financeiro para abertura de empresa de prestação de 

serviços do ramo de eletrônica, em manutenção de equipamentos fitness. 

Mudanças acontecem com considerável constância no mercado em que se vive e com 

a crescente conscientização pela prática de atividade física e pela busca de uma melhoria da 

qualidade de vida, as pessoas estão procurando atividades, espaços e equipamentos para se 

exercitar. 

Acompanhando esse crescimento as academias vêm se adequando à modernidade com 

equipamentos de ultima geração que se adaptam às necessidades ergonômicas, buscando 

conforto e eficiência nos resultados, com o intuito de manter sua clientela e captar novos 

clientes e negócios. 

Numa breve visita à história deste seguimento vê-se a evolução dessas atividades. 

Em meados dos anos de 80, as bicicletas e esteiras mecânicas eram as novidades, no 

começo dos anos 90, com abertura do mercado externo viu-se a necessidade de modernização 

dos equipamentos a fim de se evitar o sucateamento das empresas deste ramo. Essa abertura 

para novos mercados permitiu que os empresários visualizassem uma perspectiva de grandes 

negócios e começaram a investir pesado em equipamentos e tendências principalmente dos 

Estados Unidos e Europa. 

Ainda nos anos de 1.990, com a influência da informática, a tecnologia se incorporou 

aos equipamentos e surgiram os equipamentos eletrônicos, a partir daí as novidades não 

pararam de surgir, hoje tem-se no mercado maquinas inteligentes como esteiras eletrônicas 

com telas digitais em LCD que são conectadas à TV a cabo, bicicletas ergométricas com 

monitor, elípticos, etc., e a tecnologia continuará a sofrer mutações e inovações.  

E atenta a essas mudanças a empresa que ora se constitui, BM Eletrônica SC, percebeu 

um mercado promissor, em constante crescimento, cuja procura do publico alvo é altíssima, a 

manutenção desses equipamentos onde requer mão de obra qualificada e especifica. 

Deseja-se, com este estudo de viabilidade econômica e financeira, discriminar os 

processos inerentes e necessários para a criação e/ou abertura de referida empresa forte e 

bases solidas dentro de um mercado extremamente competitivo. 

O principal objetivo é a qualidade na manutenção de placas eletrônicas e 

equipamentos fitness. É um tipo serviço oferecido em muitas empresas, porém nem sempre é 
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garantida a qualidade e para tanto a BM Eletrônica vai se destacar, é uma empresa que 

prestará pelo compromisso, não somente com a qualidade em manutenção das placas e 

equipamentos, mas principalmente, considera e valoriza o cliente, oferecendo flexibilidade no 

seu atendimento.  

Quer-se oferecer o mais completo serviço de manutenção de placas eletrônicas e 

equipamentos fitness, que inclui a manutenção corretiva e manutenção preventiva. 

Como se realiza a abertura de uma sociedade de serviços em eletrônica garantindo a 

sua sobrevivência no mercado através de um planejamento econômico-financeiro, uma vez 

que o país, como se sabe, vive um clima e instabilidade em praticamente todos os setores.  

Para atender à esses anseios, percebe-se a importância e a necessidade de criação de 

um plano de negócios, com o objetivo de reunir informações úteis e objetivas, quantitativas e 

qualitativas, formando um contexto lógico e coerente para fundamentar uma tomada de 

decisão sobre determinado empreendimento.  

Os objetivos específicos desta pesquisa, mostram as etapas principais, são descritos 

por Holanda, N: em “Planejamento e Projetos”, (2003) como discriminado abaixo: 

 Seleção e estudos preliminares;  

 Anteprojeto; 

 Projeto Final ou Definitivo; 

 Montagem e Execução; 

 Início da Operação e Funcionamento Normal;  

Pode-se considerar neste contexto seleção e estudos preliminares, como sendo uma 

investigação e/ou pesquisa superficial para uma avaliação geral do problema. 

O anteprojeto é um estudo mais meticuloso, organizado que abrange todos os 

aspectos que deverão integrar o projeto final, mas principalmente os aspectos “econômicos” 

do empreendimento. 

Já no projeto final os aspectos apresentados no anteprojeto têm que está bem 

esclarecido, pois como criação do projeto final implica em custos altos e depende de vários 

fatores externos, este conhecimento prévio se faz necessário para que a viabilidade do projeto 

não seja afetada. 

A execução dos investimentos previstos determina a fase da montagem e execução, é 

nela que serão definidas as instalações, montados os equipamentos, contratados os 

funcionários, etc. Até que o estudo de viabilidade esteja em condições de funcionamento 

normal.  
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Assim, este trabalho tem grande valor para o aprendizado acadêmico, para o 

desenvolvimento profissional, bem como para a sociedade empresária em questão, pois 

aborda um fator essencial para execução do projeto de forma a garantir o sucesso do 

empreendimento, por meio de planejamento prévio, avaliação e levantamento de informações 

importantes sobre o mercado, combinado à gestão de qualidade, após a abertura do negócio.  

As informações a respeito da confiabilidade deste estudo apresentado podem ser 

comprovadas a partir de experiências anteriores vivenciadas pelos pretensos sócios ao longo 

dos anos. 

Assim o conteúdo exibido, foi apresentado com a proposta de facilitar a realização do 

projeto de abertura de uma determinada entidade.  

E com o intuito de alcançar esse objetivo inicialmente foram identificadas as „causas 

mortis‟ causadoras dos insucessos na abertura de uma empresa e experiências positivas que 

geram a sobrevivência de entidades no mercado atual. 

Foi realizado ao longo desde trabalho um planejamento prévio, comportamento 

empreendedor e gestão empresarial para avaliar os possíveis benefícios e/ou malefícios que 

podem ocorrer com essa implantação.   

 

1.2 Metodologias de Pesquisa 

 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base à taxionomia apresentada por 

Vergara (2010) que a qualifica a relação de dois aspectos que são: “quanto aos fins e quanto 

aos meios”. 

O primeiro quanto aos fins se subdivide em duas vertentes, “descritiva” onde é feita a 

descrição detalhada de todos os passos da coleta e registro dos dados (Quem? Quando? Onde? 

Como?). Descrevem-se ainda as dificuldades, as preocupações, supervisão, o controle e 

registro dos dados. “E a “explicativa” que segundo Vergara (2010, p.42), visa esclarecer quais 

fatores contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno, justificando os motivos”. 

 

Já no segundo quanto aos meios, são apresentados através de três possíveis formatos: 

O Documental onde: “é realizada em documentos conservados no interior de órgãos 

públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas, registros, anuais, balancetes e 

outros”. (VERGARA, 2010). 
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A Bibliográfica que: “é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público 

em geral.” (VERGARA 2010).  

Neste estudo foi feita uma investigação sobre projetos similares, através de consulta 

realizada no portal do SEBRAE no segmento de metal e mecânico onde se encontram 

disponíveis artigos explicativos elucidam o processo de criação de um empreendimento nesse 

setor. Foi realizada também neste portal, pesquisa geral de informações sobre o negócio, 

como causas mortis onde se pode identificar os principais erros e/ou acertos causadores de 

fracasso e/ou sucesso na abertura de um novo empreendimento.  

Foi considerada também a necessidade de proceder a uma pesquisa de campo com 

clientes, concorrentes e fornecedores. Neste caso, a pesquisa foi estruturada seguindo os 

critérios técnicos, neste último caso a principal vantagem é a obtenção de dados mais 

atualizados.  

E por fim o Estudo de caso que: “é a pesquisa sobre um determinado indivíduo, 

família, grupo ou comunidade que seja representativo do seu universo, para examinar 

aspectos variados de sua vida” (VERGARA 2010). 

Segundo Vergara (2010) na coleta de dados, o leitor deve ser informado como você 

pretende obter os dados de que precisa para responder ao problema. Não se esquecendo de 

correlacionar os objetivo e meios para alcançá-los. Para orientar a apresentação neste estudo, 

foi escolhido um roteiro especifico, dentre vários distribuídos por órgãos especializados e 

agências de financiamento ou sugeridos na internet, para desenvolvimento e apresentação de 

estudo de viabilidade econômico-financeiro que é o “Modelo de Negócios ou Canvas”, este 

roteiro foi tema de um artigo publicado no portal eletrônico do SEBRAE e é definido como 

sendo um instrumento que ajuda a iniciar bem um empreendimento, que favorece a inovação 

e a obtenção de melhores resultados de gestão na empresa.  Alex Osterwalder criador deste 

modelo, o descreve como um meio facilitador de entendimento completo de um negócio, com 

o objetivo de descrever todos os elementos e fases que compõem um empreendimento, 

proporcionando a integração da organização. Abaixo segue um esquema discriminando os 

componentes centrais de um empreendimento que irá proporcionar ao empreendedor a 

visualização das principais funções de uma organização, permitindo a este que reflita a 

respeito de cada função da empresa e assim, descobrir o que será necessário para conquistar 

clientes e aumentar os resultados do empreendimento. 

http://alexosterwalder.com/
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Figura 1: Componentes centrais com principais funções de uma organização 

 
Fonte: SEBRAE (2018) 

 

Tratamento dos dados refere-se àquela seção na qual se explicita para o leitor como se 

pretende tratar os dados a coletar, justificando por que tal tratamento é adequado aos 

propósitos do projeto. Objetivos são alcançados com a coleta, o tratamento e, posteriormente, 

com a interpretação dos dados; portanto, não se deve esquecer-se de fazer a correlação entre 

objetivos e formas de atingi-los. (VERGARA, 2010). De acordo com o criador da ferramenta, 

ainda no contexto do roteiro Canvas o principal benefício do modelo é a sua simplicidade e 

rápida implementação, pois sem a necessidade de dispor de grandes recursos o empresário vai 

poder trabalhar com uma metodologia criativa para melhoria dos negócios, onde respondendo 

os questionamentos descritos no esquema acima, perceberá que os blocos se relacionam entre 

si, o que possibilita uma visão do negócio como um todo, encontrando assim seu diferencial, 

conquistando seus clientes, reduzindo os custos e claro gerando receitas.  

No tocante a abordagem do problema, este estudo pode ser classificado como 

descritivo. De acordo com Malhotra (2009), os estudos descritivos contribuem para apresentar 

características especificas e/ou gerais de um determinado fenômeno, potencializando o 

desenvolvimento de hipóteses a serem testadas quanto ao fenômeno de interesse.
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1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Cinco capítulos estruturaram o presente trabalho. O primeiro capítulo tratou da 

introdução da pesquisa, apresentando dados indispensáveis para o desenvolvimento da 

mesma, como título, tema, objetivos, competências legais, a formulação do problema a 

justificativa, metodologia aplicada e a relevância do tema no contexto apresentado. 

O segundo capítulo “Referencial teórico” deu embasamento teórico para o 

desenvolvimento da pesquisa, a abordagem deste capítulo discorreu sobre o entendimento do 

processo e as investigações necessárias para o conhecimento a respeito da atividade 

desenvolvida pela empresa objeto de estudo neste trabalho. 

O terceiro capítulo por sua vez, abordou essencialmente as características principais da 

empresa como, a caracterização societária, a razão social, o capital social e descrição das 

atividades exercidas pela empresa. 

No quarto capítulo intitulado estudo de caso, apresentou toda coleta e análise dos 

dados. Nele foram realizados: o estudo de mercado caracterizando os fatores que justificam a 

existência de mercado para o projeto em questão; o estudo da engenharia do projeto e plano 

operacional mostrando os requisitos técnicos para o cumprimento do programa de produção 

projetado; estudo da localização que analisou os fatores locacionais que influenciam o projeto 

e a justificativa da localização escolhida.  

O quinto capítulo tem-se a conclusão do trabalho, onde está demonstrada a solução para a 

problemática apresentada na introdução, que corrobora se os propósitos desse estudo de 

viabilidade foram alcançados. 

O sexto e último capítulo tratou-se das referencias bibliográficas que norteou a pesquisa.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Entendendo o Processo 

 

O processo é a forma pela qual um conjunto de ATIVIDADES cria, trabalha ou 

transforma insumos (entradas), agregando-lhes VALOR, com a finalidade de produzir BENS 

ou SERVIÇOS, com qualidade, para serem entregues a clientes (saídas), sejam eles internos 

ou externos. (CRUZ, 2002). A Figura 2 exibe os componentes de qualquer processo 

produtivo. 

 

Figura 2: Componentes de qualquer processo produtivo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A figura representa de forma resumida e clara, a função do processo, que é a de 

produzir de forma organizada bens e serviços com qualidade para serem disponibilizados aos 

clientes. Para Cruz (2002), ainda hoje encontramos um número muito grande de empresas 

sem qualquer organização ou documentação do processo que possuem. Isto tem causado um 

grande estrago a essas empresas. Ele enfatiza em seu texto que cada erro nesse sentido 

corresponde a uma posição ganha pelo concorrente, o que não é nem um pouco interessante 

nos negócios ou quaisquer atividades de atendimento ao cliente ou prestação de serviços.  
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Antes de qualquer outra preocupação, é preciso entender as necessidades de seus 

clientes. Conhecer as reais preocupações de cada usuário envolvido pelo projeto, saber 

distinguir as necessidades reais das necessidades imaginárias. (CRUZ, 2002). 

Introduzindo essa temática no contexto apresentado neste trabalho de pesquisa, foi 

percebida a necessidade de uma gestão de base sólida que utiliza de estratégias para atrair 

seus clientes. O tipo de estratégia mais eficaz, no que diz respeito à fidelização do consumidor 

é a da “diferenciação”, essa estratégia se utiliza de recursos como produtos e serviços 

diferenciados, preços competitivos, propaganda e divulgação, facilitação do pagamento a 

prazo, se mostrando assim, mais vantajosa para a permanência das empresas no mercado. 

 

2.2  Investigações de projetos similares 

 

Ao realizar essa pesquisa foi possível conhecer o seguimento do negócio no qual 

estamos inseridos, utilizando exemplos de atividades não as mesmas, mas, similares às que 

escolhemos para empreender, que foi, a de “manutenção de eletrodomésticos” e “manutenção 

de ar condicionado”, ressaltando o perfil do ambiente, no qual nós como empreendedores 

vislumbramos uma oportunidade de negócio. 

 O objetivo de todos os tópicos é desmistificar e dar uma visão geral de como um 

negócio se posiciona no mercado destacando pontos como: as variáveis que mais afetam este 

tipo de negócio, como elas se comportam no mercado e ainda como levantar as informações 

necessárias para se tomar a iniciativa de empreender. 

 Em ambos o casos percebe-se que foi seguido o modelo básico para a realização de 

um estudo de viabilidade, onde foram considerados os seguintes tópicos: apresentação e 

história da atividade fim, mercado, localização, exigências legais e especificas, estrutura, 

pessoal, equipamentos, matéria prima e mercadoria, organização do processo produtivo, 

automaçã, canais de distribuição, investimento, capital de giro, custos, diversificação para 

agregação de valor, divulgação, informações fiscais e tributárias e normas técnicas. (Fonte: 

SEBRAE). Estes tópicos são de grande relevância na criação de uma atividade solida e segura 

de um empreendimento e foi considerada uma a uma no estudo de caso, apresentado neste 

projeto a seguir. 
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2.3  Principais causas de fracasso na abertura de uma empresa 

 

É muito comum e até esperado, encontrar durante o processo de pesquisa para 

entender e conhecer o mercado de interesse, casos de empreendimentos que fracassaram nos 

primeiros anos de funcionamento. Aqui irei relacionar as principais causas de insucesso das 

empresas, isto é, os erros mais comuns cometidos pelos empreendedores. 

Em uma pesquisa sobre causa mortis (SEBRAE), ao iniciar um negócio grande parte 

dos empreendedores não levanta informações importantes sobre o mercado, geralmente não 

realizam o planejamento de itens básicos antes do início das atividades da empresa, sabemos 

que o planejamento permite que se conheça melhor o mercado e dedicar maior tempo a esse 

serviço vai aumentar as chances de se chegar ao sucesso.  

Para um melhor entendimento segue abaixo uma pesquisa realizada pelo SEBRAE SP 

através de entrevistas á gestores de empresas, onde estão relacionados os erros cometidos e os 

percentuais de ocorrência dos mesmos.   
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Tabela 1: Levantamento de Causas Mortis 

18% não levantaram a qualificação necessária da mão de obra

21% não identificaram o público-alvo do negócio

24% não identificaram tarefas e os responsáveis por realizá-las

31% não sabiam o investimento necessário para o negócio

32% não conheciam os aspectos legais do negócio

33% não tinham informações sobre fornecedores

37% não sabiam a melhor localização            

38% não sabiam o número de concorrentes que teriam

38% não identificaram necessidades atendidas pelo mercado

39% não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir o negócio

42% não calcularam o nível de vendas para cobrir custos e gerar o lucro pretendido

46% não sabiam o número de clientes que teriam e os hábitos de consumo desses clientes

50% não definiram estratégia para evitar desperdícios      

50% não determinaram o valor do lucro pretendido           

55% não elaboraram um plano de negócios                                      

55% não planejaram como a empresa funcionaria em sua ausência (p. ex.: férias)

61% não procuraram ajuda de pessoas ou instituições para abertura do negócio

 
Fonte: SEBRAE 2014 

  

2.4  Principais fatores que proporcionam o sucesso de uma empresa 

 

A sobrevivência de uma empresa está diretamente ligada a fatores como a experiência 

prévia ou conhecimentos no ramo, o aperfeiçoamento dos produtos e serviços, a atualização 

com respeito às tecnologias do setor, inovação dos processos e procedimentos, investimentos 

em capacitação e uma a estratégia da diferenciação como forma de atrair novos clientes. Estes 

fatores foram apontados em um artigo publicado no site do SEBRAE como sendo os 

principais, mas em pesquisa feita aos empreendedores, estes destacam outros que também têm 

grande peso no que diz respeito à sucesso de um empreendimento, são eles: 

 Um bom planejamento antes da abertura;  
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 Uma boa gestão do negócio após a abertura; 

 Melhora da situação econômica do país; 

 Políticas governamentais de apoio aos pequenos negócios;  

 Evitar que os problemas pessoais prejudiquem o negócio; 

Eles apontam o planejamento prévio combinado à gestão após a abertura do negócio 

como sendo pontos facilitadores no caminho do sucesso, proporcionando a ele 

“empreendedor” um sentimento de liberdade, independência e é claro garantindo também o 

retorno financeiro. 

 

2.5  Evoluções das Taxas de Sobrevivência e Mortalidade das empresas no Brasil 

 

Abaixo segue dois gráficos o primeiro relacionando a taxa de sobrevivência de 

empresas com até dois anos, taxa esta que foi a maior já calculada para as empresas nascidas 

em todo o período compreendido entre 2008 a 2012, tomando como referência empresas 

brasileiras e informações sobre as mesmas disponíveis na Secretaria da Receita Federal 

(SRF). E o segundo a taxa de mortalidade que é complementar à taxa da sobrevivência, 

podemos dizer que a taxa de mortalidade de empresas com até dois anos caiu de 45,8%, nas 

empresas nascidas em 2008, para 23,4%, nas empresas nascidas em 2012. 
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Figura 3: Evolução da taxa de sobrevivência no Brasil 

 
Fonte: SEBRAE 2014 

 

Figura 4: Evolução da taxa de mortalidade de empresas no Brasil 

 
Fonte: SEBRAE 2014 
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3 HISTÓRICO/CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

3.1  Denominação ou razão social; forma jurídica 

 

Nomes Empresários (as): Bruno Afonso Nascimento Ferreira e Priscila Martins Lima 

Razão Social: Priscila Martins Lima  

Nome Fantasia: BM Eletrônica SC. 

  

3.2  Principais sócios, controle acionário ou societário, relação com outras empresas ou 

grupos financeiros 

 

A BM Eletrônica é composta por dois sócios. Cada um integraliza com 50% da do 

capital social, estes valores são oriundos de recursos próprios, dividindo igualmente o 

controle acionário da empresa. 

Bruno Afonso Nascimento Ferreira, o primeiro sócio é registrado no CREA como 

Técnico em Eletrônica, graduado em Administração e Gestão em Telecomunicações pela 

Faculdade de Engenharia da Fundação Mineira de Educação e Cultura - FUMEC e graduando 

em Engenharia Eletrônica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Bruno 

possui mais de 16 anos de experiência no mercado no exercício da atividade fim dessa 

empresa, é um profissional extremamente focado e disciplinado. 

A segunda sócia Priscila Martins Lima é graduanda do ultimo período do curso de 

Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Realizou cursos 

com certificação voltados para a área de gestão administrativa como: Programa de 

desenvolvimento Gerencial peã entidade privada Irmãos Bretas, Filhos e Cia LTDA, de 

Orientação para o Crédito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE MG e Sped Contábil e Fiscal pelo Sindicato dos Escritórios de Contabilidade, 

Auditoria e Perícias Contábeis no Estado de Minas Gerais Sinescontábil MG. Com mais de 10 

anos de experiência na área administrativa Priscila possui Competência e habilidade para 

executar as atividades administrativas da empresa. 

Somadas as competências e trabalho em conjunto os sócios mobilizam conhecimento 

para fortalecer a atividade em questão.  

A empresa não possui relação com outras empresas ou grupos financeiros.   
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3.3  Dirigentes e administradores principais 

 

A BM Eletrônica tem dois dirigentes, que são os sócios já citados no item acima, 

Bruno Afonso Nascimento Ferreira e Priscila Martins Lima. 

 

3.4  Capital Social 

 

O valor aplicado inicialmente para abertura da empresa foi de R$ 278.094,45 oriundos 

de capital próprio dos sócios e de terceiros. Este valor foi aplicado da seguinte forma: 

50,31% para cobrir os custos iniciais do empreendimento, custos estes que serão 

enumerados no tópico “Estudo dos Investimentos”; 

E 49,69% aplicados como capital de giro, para o caso de surgimento de alguma 

despesa emergencial.   

 

3.5  As atividades da empresa  

 

A BM Eletrônica é uma empresa que atua no mercado de manutenção e reparo em 

placas eletrônicas. Possui uma equipe formada de profissionais especializados com mais de 15 

anos de experiência no mercado de manutenção, estamos focados em atender com excelência 

e qualidade os nossos clientes sempre buscamos informações e atualizações para com o 

intuito de oferecer aos nossos clientes o que há de melhor em solução e atendimento. 

A empresa oferece os serviços de manutenção em placas eletrônicas; realiza 

manutenção, reparo, testes e ajustes eletrônicos em equipamentos fitness; assistência técnica 

geral; manutenção corretiva e preventiva; gestão de manutenção e reparo, etc. 

Os principais equipamentos nos quais são realizadas as manutenções são: Esteiras, 

Elípticos, Bike horizontal 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1  Estudo de Mercado  

 

4.1.1 - Dados dos Produtos/Serviços  

 

A) Produtos/Serviços: 

 

Manutenção corretiva e preventiva em: Esteiras: ergométricas, de fisioterapia e de 

hidro fisioterapia; Bicicletas ergométricas horizontais; elípticos; plataformas vibratórias e 

placas eletrônicas em geral.  Estes são considerados bens de consumo duráveis, este tipo de 

equipamento possuí um tempo considerável de vida útil, ou seja, ele satisfaz uma utilidade em 

longo prazo.  A BM Eletrônica, além da atividade principal de manutenção dos equipamentos 

citados acima, oferece também consultoria técnica aos clientes na compra de equipamentos 

novos e usados, intermédia compra e venda dos equipamentos fitness e/ou peças dos 

equipamentos entre os clientes e ainda disponibiliza alguns equipamentos para aluguel, este 

ultimo ainda em fase de testes. 

 

B) Estágio no Ciclo de Vida 

 

Ciclo de vida é o padrão de desenvolvimento de um determinado produto, utilizando o 

padrão do ciclo de vida segundo Woiler e Mathias (2011), criou-se o gráfico 1, abaixo 

discriminado, que exemplificou o período em que há o crescimento da procura por 

manutenção dos equipamentos, pode-se observar que esta é maior entre a maturidade e o 

declínio do ciclo de vida do equipamento, como se vê n gráfico abaixo 
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Gráfico 1: Crescimento da procura pelo serviço de manutenção no período 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O ciclo de vida está relacionado ao produto no qual faremos a manutenção, que neste 

caso são os equipamentos para a pratica de atividade física: esteiras, bicicletas, elípticos, etc. 

Neste contexto o processo de vida útil passa por três pontos, que são: compra, manutenção e 

revenda. Aqui trataremos somente do segundo, uma vez que é o seguimento escolhido pela 

empresa. 

A grande maioria dos clientes considera manutenção, ou pensam na manutenção, a 

partir do momento que o produto quebra. Todos os equipamentos em algum momento dentro 

do ciclo de vida vão apresentar algum tipo de defeito independente do fornecedor. E este é o 

momento que ele irá procurar o serviço de manutenção. O ponto fundamental como prestador 

do serviço é estar preparado, sabendo o que pode estar danificado, ou seja, ter uma previsão 

dos defeitos que podem ocorrer com cada tipo de equipamento e assim se antecipar na compra 

dessas peças para trabalhar com estoque de segurança mínimo dentro do negócio, com a peça 

na mão, consegue-se redução do tempo de atendimento para reparo o produto, garantindo a 

satisfação do cliente.  

 

4.1.2 - Principais Consumidores (“Público Alvo”)  

 

A BM Eletrônica atente um público domiciliar, aquelas pessoas que realizam suas 

atividades físicas no conforto de casa, geralmente possuem equipamentos de médio e pequeno 
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porte. Oferece e disponibiliza também seus serviços para academias onde se encontram 

equipamentos de maior porte. Mas a oportunidade de fornecer equipamentos para atividade 

física não se restringe a esses espaços privados, academias, condomínios e residências, outro 

tipo de público para o qual faz-se atendimentos são as clinicas de fisioterapia e clinicas 

veterinárias de fisioterapia animal, nestas além dos equipamentos serem de grande porte, a 

manutenção é mais complexa e específica, um mercado que desponta oportunidades para 

pequenos negócios no país. 

 

4.1.3 - Estrutura de Mercado 

 

Neste contexto a BM Eletrônica está inserida no modelo de estrutura de mercado mais 

comum e ideal, que é o da concorrência perfeita, onde as empresas possuem liberdade de 

entrada e saída, não existe uma influencia sobre o preço de mercado e existe sim uma 

homogeneidade na elaboração dos produtos/serviços, fatores que possibilitam uma fiel 

interação de interesses no sentido de que os empresários maximizam seus lucros e os 

consumidores maximizam a satisfação. 

 

4.1.4 - Concorrência: Empresas Concorrentes e Participação no Mercado  

 

Na tabela abaixo apresentada segue a relação com os principais concorrentes da BM 

Eletrônica. 

 

Tabela 2: Empresas concorrentes participação no mercado 

Empresas Concorrentes Participação no Mercado 

Pelé da Esteira

Manutenção e  Conserto de Esteira : O Pelé da Esteira 

tem seu nome reconhecido no seguimento de 

manutenção há mais de 10 anos, possui uma vasta 

variedade de ferramentas que atende todas as marcas e 

modelos.

Mechanic Assistência Eletro Eletrônica Ltda 

Está a 14 anos no mercado, excelente atendimento e 

serviços realizados com total competência e presteza. 

Sportw Manutenção

Manutenção preventiva de Esteiras em condominios, 

academias e hoteis,  compra e venda de aparelhos.

CTI da Esteira

Consertam todos aparelhos de ginàstica (esteira / bikes / 

elipticos)  
Fonte: Elaborado pela autora.
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4.1.5 - Evolução e Dimensionamento do Mercado 

 

Um levantamento do Conselho Regional de Educação Física (CREF-MG) em Minas 

Gerais aponta que o número de academias cresceu 153%. O recorte da capital Belo Horizonte 

revela um crescimento de 72,5%, calculada a abertura de 174 novas unidades. 

A Associação Brasileira de Academias (ACAD) revela que o mundo fitness 

movimenta mais de US$ 2 bilhões, seja pela procura de melhor qualidade de vida ou por 

questões estéticas. 

Entre 2007 e 2012, houve um crescimento no Brasil de 133% no número de micro e 

pequenas empresas que investiram no setor, saltando de 9,3 mil estabelecidas naquele ano 

para 21,7 mil empresas neste. 

Com este crescimento no numero de academias aumenta a procura pelo serviço de 

manutenção dos equipamentos e podemos dizer que esse crescimento é diretamente 

proporcional.  

Estes números interferem diretamente na procura pelos serviços oferecidos pela BM 

Eletrônica, quanto maior for o crescimento do número de academias, maior será a procura 

pelo serviço de manutenção dos equipamentos. 

 

4.1.6 - Cenários de mercado 

 

Apresenta-se aqui o indicador do percentual de adultos que praticam atividades físicas 

no tempo livre equivalente a pelo menos 150 minutos de atividade de intensidade moderada 

por semana. Essa frequência variou entre 29,9% em São Paulo e 49,6% no Distrito Federal. 

Entre homens, as maiores frequências foram encontradas em Macapá (57,1%), São Luís 

(54,1%) e Distrito Federal (53,8%) e as menores, em São Paulo (36,0%), João Pessoa (39,5%) 

e Fortaleza (42,1%). Entre mulheres, as maiores frequências foram observadas no Distrito 

Federal (45,9%), Palmas (41,9%) e Curitiba (37,7%). Os menores foram em São Paulo 

(24,8%), Porto Alegre (26,7%) e Recife (28,1%), como mostrado na tabela 2 e nas figuras 5 e 

6 abaixo. 

http://www.acadbrasil.com.br/index.html
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Tabela 3: Percentual* de adultos (≥ 18 anos) que praticam atividades físicas no tempo 

livre equivalente a pelo menos 150 minutos de atividade de intensidade moderada por 

semana**, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal. 

% % %

Aracaju 31,7 38,5 35,1 41,8 51,6 46,7 37,4 43,2 40,3

Belém 29,1 36,3 32,7 46,1 56,6 51,4 38,1 44,5 41,3

Belo Horizonte 30,3 37,0 33,7 41,0 49,3 45,2 36,2 41,5 38,9

Boa Vista 31,1 39,0 35,1 40,6 52,6 46,6 37,1 44,2 40,7

Campo Grande 29,5 38,2 33,9 41,1 52,7 46,9 36,4 43,6 40,0

Cuiabá 30,1 38,1 34,1 41,5 53,9 47,7 37,0 44,2 40,6

Curitiba 33,5 42,0 37,8 40,3 51,7 46,0 38,1 45,1 41,6

Florianópolis 33,1 41,1 37,1 45,4 56,0 50,7 40,2 46,9 43,6

Fortaleza 29,8 36,6 33,2 37,3 46,9 42,1 34,4 40,1 37,3

Goiânia 33,6 41,2 37,4 39,5 49,5 44,5 37,7 43,8 40,8

João Pessoa 26,6 33,5 30,1 34,7 44,3 39,5 31,5 37,2 34,4

Macapá 30,2 39,3 34,8 51,0 63,2 57,1 41,5 49,6 45,6

Maceió 27,7 34,8 31,3 41,2 51,9 46,6 35,0 41,2 38,1

Manaus 28,9 37,5 33,2 37,8 50,3 44,1 34,7 42,1 38,4

Natal 28,2 35,2 31,7 42,3 51,9 47,1 35,8 41,7 38,8

Palmas 38,1 45,7 41,9 45,5 54,9 50,2 42,9 48,9 45,9

Porto Alegre 23,0 30,4 26,7 40,0 51,7 45,9 32,0 38,7 35,4

Porto Velho 30,7 39,7 35,2 40,7 53,1 46,9 37,4 45,2 41,3

Recife 25,0 31,2 28,1 39,2 48,9 44,1 32,4 38,0 35,2

Rio Branco 29,2 37,0 33,1 42,0 54,2 48,1 36,6 43,9 40,3

Rio de Janeiro 28,6 36,3 32,5 37,6 46,8 42,2 33,9 39,8 36,9

Salvador 27,0 33,4 30,2 39,1 48,3 43,7 33,5 39,1 36,3

São Luís 28,5 35,6 32,1 48,8 59,4 54,1 38,8 45,1 42,0

São Paulo 21,8 27,7 24,8 31,9 40,2 36,1 27,4 32,5 30,0

Teresina 28,7 35,3 32,0 39,1 49,1 44,1 34,5 40,4 37,5

Vitória 33,0 40,3 36,7 48,8 58,2 53,5 41,4 47,3 44,4

Distrito Federal 40,8 50,9 45,9 46,6 61,1 53,9 45,2 53,9 49,6

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra 

Vigitel à distribuição da população adulta da cidade projetada para o ano de 2017 (ver 

Aspectos Metodológicos). ** Adultos que praticam atividades de intensidade 

moderada por pelo menos 150 minutos semanais ou atividades de intensidade 

vigorosa por pelo menos 75 minutos semanais. Vigitel: Vigilância de Fatores de Risco 

e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. IC 95%: Intervalo de 

Confiança de 95%.

IC% IC% IC%

CAPITAIS/DF FEMININO MASCULINO TOTAL

SEXO

 
Fonte: Vigitel Brasil 2017 
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Gráfico 2: Percentual de homens (≥ 18 anos) que praticam atividades físicas no tempo 

livre equivalentes a pelo menos 150 minutos de atividade de intensidade moderada por 

semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal. 

 
Fonte: Vigitel Brasil 2017 

 

 

Gráfico 3: Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que praticam atividades físicas no tempo 

livre equivalentes a pelo menos 150 minutos de atividade de intensidade moderada por 

semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal. 

 
Fonte: Vigitel Brasil 2017 
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Segundo artigo publicado no portal do SEBRAE em fevereiro de 2017, o boom dos 

negócios de fitness também impulsiona o mercado fornecedor de equipamentos e o de 

manutenção desses equipamentos, eles evoluíram em tecnologia e provocaram ainda mais 

aquecimento aos negócios. Este mercado é um dos mais promissores e atraentes. A busca por 

qualidade de vida influenciou novos comportamentos dos consumidores e inspirou novos 

modelos de negócios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

O aumento da expectativa de vida, o incentivo ao esporte e a adoção de 

hábitos alimentares saudáveis contribuíram para o aumento da demanda desses tipos de 

produtos e serviços. 

 

4.1.7 - Projeções do Mercado 

  

Para o tipo de serviço oferecido na BM Eletrônica foi estabelecido inicialmente um 

período de trabalho de 8 horas por dia para atendimento aos clientes, com o passar do tempo 

percebeu-se a necessidade de disponibilizar mais tempo para o atendimento da demanda de 

serviços que cresceu através dos programas de divulgação, indicações de clientes satisfeitos. 

Diante disse fez-se também necessário uma projeção da evolução da demanda de tempo do 

serviço dos próximos 3 anos, esta foi apresentada no tabela que segue abaixo: 

 

Quadro 1: Evolução da demanda (em horas) 

ANO PERÍODO
CONSUMO 

APARENTE

2016 0 1.920

2017 1 2.400

2018 2 2.880

2019 3 3.360

2020 4 3.840

2021 5 4.320  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.1.8 - Políticas de Vendas 

 

Na BM Eletrônica movimentação dos serviços até os consumidores efetivos da 

empresa com qualidade eficácia e utilidade, atribui preços adequados e justos a cada serviço 

https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/Diagnostico/Os-negocios-promissores-em-2017
https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/Cartilha-Manual-ou-Livro/Produzir-com-qualidade-e-seguranca-para-o-consumidor
https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/Cartilha-Manual-ou-Livro/Como-montar-uma-Academia-de-Ginastica-Esporte-e-Recreacao
https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/Cartilha-Manual-ou-Livro/Negocios-da-Alimentacao
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prestado e disponibiliza ao cliente opções para os pagamentos de forma que atenda a 

necessidade deste, sem prejudicar o fluxo de caixa da empresa. Na tabela abaixo estão 

dispostos os serviços que a empresa oferece, os prazos de entrega para cada um deles e os 

preços para pagamento à vista e à prazo, este ultimo podendo ser parcelado em até 3X com 

acréscimo de 9% (que refere-se aos juros da operadora do cartão de crédito): 

 

Tabela 4: Composto de serviços, prazos de entrega e preços 

SERVIÇOS
PRAZO DE ENTREGA 

(EM DIAS)

PREÇO        

(À VISTA)

PREÇO           

( À PRAZO)

Manutenção preventiva 1 R$ 250,00 272,53R$    

Reparo na placa de controle do motor 5 R$ 350,00 381,54R$    

Reparo do painel e da placa 5 R$ 350,00 381,54R$    

Reparo placa controladora 5 R$ 320,00 348,83R$    

Recondicionamento do motor 7 R$ 250,00 272,53R$    

Montagem de esteira 2 R$ 80,00 87,21R$      

Reparo no chicote interface 1 R$ 80,00 87,21R$      

Revisões: Fixação de carenagem, teclado e botão de stop 2 R$ 250,00 272,53R$    

Reparo do motor 7 R$ 360,00 392,44R$    

Troca da lona 1 R$ 290,00 316,13R$    

Reparo Switch ON/OFF 2 R$ 200,00 218,02R$    

Limpeza da esteira 1 R$ 150,00 163,52R$    

Ajustes mecânicos, revisão geral e testes 3 R$ 120,00 130,81R$     
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.1.9 - Promoções e Publicidade 

 

Como atenderá a diferentes tipos de público como já citado anteriormente, considera-

se propostas de promoção e publicidade para cada um deles. 

Para atrair, por exemplo, as academias, público principal, foram produzidos cartões de 

visita e realizará a entrega pessoalmente em cada estabelecimento.  
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Figura 5: Cartão de Visita BM Eletrônica (Frente) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 6: Cartão de Visita BM Eletrônica (Verso) 

 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para atrair os demais tipos de público ao quais se depôs a atender (condomínios, 

residências, clínicas de fisioterapia e veterinária, etc.), optou-se por adotar o meio mais eficaz 

no que diz respeito a divulgação nas redes sociais. Foi criado um Site: 

www.bmeletronica.com.br; páginas no Twitter, Facebook, e Instagram; efetuou-se pagamento 

anual ao Google para manter os anuncio e site na no inicio da lista de procura dos referidos 

serviços. 

http://www.bmeletronica.com.br/


41 

 

 

Figura 7 - Site da BM Eletrônica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 8: Página Facebook 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2  Estudo dos aspectos técnicos  

 

4.2.1 - Caracterização dos Produtos/Serviços e Dimensionamento do Programa de 

Produção/Operação  
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A seguir, estão relacionados os principais equipamentos que constituem o seu  

processo produtivo: 

 

Esteira:  

 

A esteira é o equipamento mais requisitado em uma Academia, e por isso deve ter uma 

atenção especial. É um equipamento que possui vários pontos de transmissão, como correia, 

rolamentos e a própria lona que leva o usuário ao ritmo desejável e constante, mas para e 

pense se um desses itens falhar. 

Outro detalhe que faz parte do uso de uma esteira é o conforto, aliado à sua segurança, 

e detalhamento de informações, são pontos que necessitam sempre de uma manutenção 

preventiva para que o equipamento transmita toda a sua funcionalidade e eficiência ao 

usuário. 

 

Bicicletas  

 

Um dos mais antigos exercícios que reúne prazer e elegância não pode ser esquecido. 

Andar de bicicleta ficou mais fácil, por isso sua manutenção continua como nos tempos 

áureos; manter a bicicleta com movimentos circulares homogêneos e suaves faz que se 

tenham muitos críticos sobre o desempenho desse equipamento, mas não deixando os 

músculos de lado. Comodidade, conforto e versatilidade trazem a esse equipamento uma 

responsabilidade maior e seu uso deve ter o grau máximo de confiabilidade aos que praticam 

fora ou dentro de uma academia. Regulagem, lubrificação, tensionamento e limpeza trazem 

longos e precisos resultados a esse equipamento. 

 

Elípticos 

 

Equipamento que cada vez mais atrai usuários devido à suavidade de movimento, e 

eficiência em trabalhar o aquecimento muscular, requer uma continua manutenção para 

manter sua eficiência. Verificações semanais e limpeza constante faz desse equipamento uma 

ótima alternativa para equilibrar o uso dos diversos equipamentos em uma academia. 

Seguindo pequenos conceitos de manutenção das bicicletas esse equipamento possui uma 

excelente execução de exercício para qual foi desenvolvido. 
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Placas Eletrônicas ou de circuito interno (PCIs) 

 

As placas eletrônicas, geralmente não estão à vista, mas elas fazem parte de tudo o que 

envolve tecnologia. Computadores, cadeiras automatizadas (como as de dentistas), sistemas 

de segurança, smartphones, brinquedos, carros, esteiras ergométricas, aparelhos de raios-X, 

TVs e chuveiros são apenas alguns exemplos de dispositivos que usufruem dessas placas 

repletas de componentes eletrônicos para desempenhar suas respectivas funcionalidades. 

Ainda que estejam ocultas em sua maioria, pode-se perceber que as PCIs são 

extremamente importantes no dia a dia do empreendimento. 

O dimensionamento do programa utilizado na produção foi a demanda de tempo 

utilizada, isto é, as horas dedicadas para realização do trabalho em sua totalidade, apresentado 

por Hora/Dia trabalhado. Inicialmente foi considerada para ano 2016 a hora/dia padrão, 

estabelecidos por empresas similares, que é de 8 horas por dia, e projetou-se um aumento de 

25% na Hora/Dia para os anos posteriores, a fim de estabelecer o tempo de trabalho para o 

ano de abertura da empresa, como pode ser visto na tabela a seguir: 

 

Quadro 2: Consumo aparente 

ANO PERÍODO
CONSUMO 

APARENTE

2016 0 1.920

2017 1 2.400

2018 2 2.880  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2.2 - Seleção e Descrição do Processo Produtivo/ Operacional 

 

A) Processo Produtivo Operacional 

 

Nas planilhas a seguir está descrito o processo de produção apresentando os cuidados 

e/ou serviços oferecidos pela empresa para cada equipamento individualmente:  



44 

 

 

Tabela 5: Esteiras 

SERVIÇO/CUIDADO DESCRIÇÃO

Limpeza do painel ou módulo
retirada de suor, que pode danificar 

componentes eletrônicos;

Limpeza superficial e lateral da lona
para que a sujeira dos calçados não 

prejudique a lubrificação;

Limpeza do acabamento lateral ou 

estribo

manter sua superfície livre de oleosidade, 

para segurança do usuário;

Verificar as tomadas e plugs elétricos
não devem ter nenhuma deformação, 

principalmente aquecimento;

Verificar película adesiva do painel não deve ter nenhum tipo de perfuração;

Carenagem do motor e chassis
limpeza para proteger contra corrosão da 

pintura ou estrutura metálica;

Reapertos dos parafusos e porcas
garantindo estabilidade do equipamento, 

evitando danos estruturais;

Manutenção geral e preventiva

lubrificação da esteira, troca da lona, troca 

do deck, reparo de painel, reparo de placa 

do painel e do motor, troca de rolamentos;

ESTEIRA ERGOMETRICA

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Tabela 6: Bicicletas  

SERVIÇO/CUIDADO DESCRIÇÃO

Limpeza do painel ou módulo 
 retirando suor que pode danificar 

componentes eletrônicos;

Limpeza superficial dos pedais e firma 

pés

para que a sujeira dos calçados não 

prejudiquem rolamentos e buchas;

Limpeza carenagem e chassis
 protegendo contra corrosão da pintura ou 

estrutura metálica

Película adesiva do painel ão deve ter nenhum tipo de perfuração;

Apertos dos parafusos e porcas 
estabilidade do equipamento, evitando danos 

estruturais;

Bateria ou pilha 
não deve apresentar vazamento ou 

deformação;

Tensionamento de correia, limpeza interna 

Manutenção geral e preventiva
troca da correia, reparo na placa do painel, 

troca de rolamentos do pedal;

BICICLETA(BIKES)

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 7: Elípticos 

SERVIÇO/CUIDADO DESCRIÇÃO

Limpeza do painel ou módulo
retirando suor que pode danificar 

componentes eletrônicos;

Limpeza superficial principalmente do 

apoio de pés

para que a sujeira dos calçados não 

prejudiquem rolamentos e buchas;

Limpeza dos apoios de pés, hastes 

e/ou roldanas

 devem ter sua superfície livre de oleosidade, 

para segurança do usuário e perfeita rolagem 

das roldanas;

Carenagem e chassis 
limpeza e protetor contra corrosão da 

pintura ou estrutura metálica;

Película adesiva do painel não deve ter nenhum tipo de perfuração;

Reapertos dos parafusos e porcas
estabilidade do equipamento, evitando danos 

estruturais;

Bateria ou pilha
não deve apresentar vazamento ou 

deformação;

Tensionamento de correia Limpeza interna

Manutenção geral e preventiva Limpeza interna

ELÍPTICOS

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 8: Placas Eletrônicas ou de circuito interno (PCIs) 

SERVIÇO/CUIDADO DESCRIÇÃO

Limpeza interna e externa do 

equipamento e seus componentes;
para melhor visualização dos componentes

Limpeza de dissipadores de calor para melhor circulação de ar;

Verificação das fontes de alimentação
para verificação de níveis de tensão e tensão 

de ripple;

Verificação e substituições de peças 

e de I/O digitais, analógicas e saídas a 

relés

reestabelecendo o funconamento da peça

PLACAS ELETRONICAS

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

B) Processo Produtivo Administrativo 

 

Abaixo segue o fluxograma do processo produtivo administrativo, onde estão 

detalhadas cada etapa de nosso atendimento. 
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Figura 9: Fluxograma do Processo Produtivo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2.3 - Seleção e Especificação dos Serviços e Equipamentos 

 

O serviço oferecido pela BM Eletrônica é especificado como manutenção e se 

subdivide em dois tipos específicos: 

Manutenção Corretiva: onde o equipamento é trabalhado até avariar, isto é, até que 

apresente defeito, e, depois, corrige-se o problema. Esta não é necessariamente uma 

manutenção de emergência, pois entra em ação mesmo quando há avaria, ou quando o 

equipamento começa a operar com desempenho deficiente. Em linhas gerais, a manutenção 

corretiva significa restaurar ou corrigir o funcionamento da máquina.  

Manutenção Preventiva: que é uma ação sistemática de controle e monitoramento, 

cujo objetivo é reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos, aumentando a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamentos
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confiabilidade e levando o equipamento a operar sempre próximo das condições em que saiu 

de fábrica. 

Para a realização dessa atividade é preciso uma estrutura básica, que se denomina 

“laboratório”, composta de: espaço para limpeza e desmonte; bancada de trabalho com apoio 

para peças e ferramentas; iluminação direta e indireta; pontos de instalações elétricas, controle 

de eletricidade estática (ESD); equipamentos de soldagem; ferramentas diversas; instrumentos 

de medição, etc.  

 

4.2.4 - Distribuição dos Equipamentos (Layout) 

 

Inicialmente foi feita a escolha do local onde o laboratório foi montado, e 

providenciado um bom aterramento, todos os equipamentos de trabalho foram aterrados. No 

piso foi usado um tipo de piso frio que é o mais recomendado nesse caso. Realizou-se a 

instalação de equipamentos de ar condicionado e desumidificador para o controle da 

temperatura e umidade, a fim de evitar um acumulo de cargas estáticas dentro do laboratório. 

 Por fim existe um controle da quantidade de materiais isoladores dentro do 

laboratório como, por exemplo, a permanência de caixas de papel ou papelão, sacos plásticos, 

principalmente sacos bolha branco, mantas de borracha entre outros materiais, criando um 

ambiente mais seguro. 

 

A) - Espaço para limpeza e desmonte 

 

Dentro da distribuição dos espaços do laboratório, este é o de maior proporção, uma 

vez que acomoda os equipamentos, que em sua maioria são grandes e extensos. Neste espaço 

encontra-se uma prateleira para armazenamento de produtos para limpeza e apoio de 

ferramentas (como chaves de fenda, chaves Philips, parafusadeiras, etc.), utilizadas para o 

monte e desmonte dos equipamentos. Assim tem-se um espaço que atende uma necessidade 

funcional, onde o técnico possui praticidade para efetuar o serviço. 

 

B) - Bancada de trabalho 

 

A referida bancada foi construída especificamente para trabalhos em eletrônica, este 

espaço é suficiente para manipular as peças retiradas dos equipamentos (como as placas, 

motores, painéis, etc.), que são trabalhados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
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C) - Iluminação  

 

 Neste tipo de ambiente uma boa iluminação é fundamental e para garantia do sistema 

pintou-se o espaço com cores claras e utilizando uma iluminação indireta branca e fria, 

próximo das bancadas também foi utilizado iluminação direta, instalando luminárias móveis 

que se deslocam de acordo com a necessidade do técnico. 

 

D) - Pontos de instalações elétricas 

 

Como se utiliza muitos equipamentos na bancada, incluindo o próprio equipamento 

em reparo, é importante que a instalação elétrica seja bem feita, e assim foi feito nesse 

projeto, com tomadas de três pinos e em quantidade suficiente para se ligar tudo o que é 

utilizado, e com um disjuntor de proteção exclusivo, este disjuntor fica em local de fácil 

acesso, isso para que seja facilmente desligado em caso de necessidade. Outro ponto 

importante observado neste projeto é que a instalação elétrica teve um aterramento de boa 

qualidade (como citado no tópico 4 anteriormente), tanto para proteção dos equipamentos, 

como para prevenção de ESD, item que falaremos a seguir.  

 

E) - Controle de eletricidade estática (ESD) 

 

A eletricidade estática é um problema sério na eletrônica, na maior parte do tempo, 

não são percebidas, mas quando se remove uma placa eletrônica de dentro de um 

equipamento e a manipula sem os devidos cuidados com ESD, podem ocorrer danos severos 

ao circuito e, o que é pior, não é possível de si notar. Os danos que a ESD causa em um 

circuito eletrônico podem não se manifestar imediatamente, mas causar uma diminuição em 

sua vida útil ou defeitos intermitentes, por exemplo. Assim a melhor maneira de se lidar com 

a ESD é a prevenção.  

Para tanto existe uma infinidade de equipamentos, materiais e procedimentos que 

podem ser adotados, porém, alguns cuidados básicos já são suficientes para se enfrentar o 

problema: 

Aterramento: Existe uma grande necessidade do aterramento da instalação elétrica da 

bancada no tópico 4, este cuidado não só ajuda a proteger os equipamentos como também 
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evita a geração de ESD, principalmente pelas estações de solda. Se a estrutura da bancada for 

metálica, esta deve estar conectada ao aterramento;  

Manta anti-estática: sua utilização de manta devidamente conectada ao aterramento 

cria uma área protegida contra ESD. E assim manipulam-se as placas eletrônicas sobre esta 

área protegida; 

Pulseira anti-estática: é importante também utilizar pulseira anti-estática conectada ao 

aterramento, para que se possa tocar na placa sem causar danos; 

 

F) - Equipamentos de soldagem 

 

Uma etapa fundamental para o reparo de placas eletrônicas é a substituição adequada 

dos componentes danificados. Encontramos uma grande variedade de equipamentos e 

ferramentas para este fim, com preços igualmente variados. Porém, alguns itens são básicos: 

Estação de solda com temperatura controlada: também chamado de ferro de solda, 

utilizada para soldagem de componentes em geral; 

Estação de solda de ar quente (hot air): ferramenta importante para se trabalhar com 

componentes SMD; 

 Solda: estanho próprio para soldagem eletrônica; 

Sugador de solda: para remoção de componentes. 

Malha dessoldadora: para remoção e limpeza de solda de placas com componentes 

SMD, principalmente; 

Fluxo de solda: permite um processo de soldagem mais preciso 

Álcool isopropílico: para limpeza da placa 

Escova anti-estática: para limpeza da placa 

Pinças: para manipulação e posicionamento de componentes. Precisam ser metálicas 

ou de material anti-estático. 

 

G) - Ferramentas e máquinas diversas 

 

Estes são os itens que variam mais, dependendo do tipo de placa que está sendo 

reparada e também do gosto pessoal. No laboratório necessita: Alicate de corte pequeno; 

alicate de bico pequeno; chaves de fenda; chaves Philips; chave fixa; chaves de boca 

ajustável; chaves estrela; chaves Allen; furadeira, parafusadeira, serra tico-tico; etc. 
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H) Instrumentos de medição 

Outro que também pode variar muito de acordo com o segmento que estamos atuando 

e também do profissional que está executando o trabalho. Porém, no nosso caso é 

indispensável ter à mão um bom multímetro, além de uma ferramenta que permita o 

diagnóstico de defeitos em placas eletrônicas de maneira fácil e objetiva como o localizador 

de defeitos. 

 

4.2.5 - Planta dos Edifícios e sua Distribuição no Terreno 

  

Figura 10: Planta do estabelecimento 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2.6 - Definição dos Requisitos Físicos 

 

A) De Insumos:  

 

Nessa atividade temos dois tipos de insumos, os básicos, aqueles que são comuns na 

manutenção de todos os equipamentos relacionados e que não podem faltar em estoque: 

lubrificante (silicone), álcool isopropílico, solda (estanho), produtos para limpeza (detergente, 
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multiuso, buchas, toalhas de pano, luvas, etc.) e aqueles insumos que soa de igual 

importância, mas, não há como estocá-lo, uma vez que seu uso na manutenção depende de 

alguns fatores como a marca, o modelo, e até o tipo de defeito que o equipamento apresenta, 

dados que só serão conhecidos após o primeiro contato com o cliente e são: lona (borracha), 

deck (madeira), componentes, indutores, capacitores, etc. Todos de igual importância para 

realização de um trabalho de qualidade, que permita a satisfação do cliente. 

 

B) De Mão De Obra;  

 

Setor Administrativo: todas as atividades relacionadas ao setor administrativo 

(atendimento telefônico, atendimento ao cliente, atividades Contábil/Fiscal/Financeira) serão 

realizadas pela sócia Priscila, aproveitando os requisitos e formação da mesma, que está apta 

para tanto.  

Setor Técnico: temos dois técnicos para atendimento da demanda, o sócio Bruno e um 

segundo contratado, eles se dividem e se revezam nas funções de visita aos clientes e na 

realização da manutenção dentro do laboratório. 
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4.2.7 - Cronograma dos Investimentos 

 

Planilha 1:  Principais Investimentos 

PRODUTOS VALORES (R$)

Ar condicionado R$ 976,60

Aspirador de pó R$ 358,00

Prateleiras R$ 500,00

Mesa (Bancada) R$ 400,00

Cadeiras R$ 170,00

Furadeira R$ 220,00

Parafusadeira R$ 259,00

Serra Tico-tico R$ 280,00

Multímetro R$ 108,00

Manta anti-estática R$ 130,00

Ferramentas diversas R$ 250,00

TOTAL R$ 3.651,60

PRODUTOS VALORES (R$)

Computador R$ 1.300,00 1º MÊS

Mesa R$ 250,00

Cadeira R$ 85,00

Telefone R$ 80,00

Impressora R$ 700,00

TOTAL R$ 2.415,00

PRODUTOS VALORES (R$)

Máquina  de café R$ 90,00

Filtro de água R$ 130,00

Armário R$ 180,00

Microondas R$ 340,00

TOTAL R$ 740,00

Silicone R$ 678,00

Parafusos R$ 150,00

Componentes R$ 430,00

Fibra de carbono e resina R$ 320,00

Tinta Spray R$ 200,00

TOTAL R$ 1.778,00

TOTAL GERAL R$ 8.584,60

2º MÊS

ESTOQUES

3º MÊS

SETOR TÉCNICO

SETOR ADMINISTRATIVO

COPA

2º MÊS

1º MÊS

2º MÊS

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2.8 - Projetos Complementares 

 

No decorrer do tempo de atuação da empresa no mercado, percebemos um interesse 

por parte de um número considerável de clientes, por um tipo de serviço não explorado no 

mercado, o de aluguel de equipamentos.  

 

4.2.9 - Aspectos fiscais, normativos e regulatórios 

 

Para legalizar a empresa, é necessário procurar os órgãos responsáveis para as devidas 

inscrições, o que será feito pela sócia Priscila, que possui os conhecimentos técnicos para 

tanto.  

Abaixo está relacionado o passo a passo para a realização do registro da empresa: 

 1º Passo: Registro na Junta Comercial; 

 2º Passo: Registro na Secretaria da Receita Federal (CNPJ);  

 3º Passo: Registro na Secretaria Estadual da Fazenda; 

  4º Passo: Solicitação de alvará de funcionamento junto à Prefeitura do Município; 

 5º Passo: Solicitação de visita do Corpo de Bombeiros Militar, para a aprovação das 

edificações, a fim de garantir proteção à vida dos ocupantes dessas estruturas, em caso de 

incêndio e/ou pânico, proporcionando meios de controle e extinção do incêndio e assim 

dando condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros Militar em 

eventuais ocorrências. 

 6° Passo:Solicitação junto à Vigilância Sanitária de alvará de licença sanitária para 

adequação das instalações de acordo com o Código Sanitário; 

 7° Passo: Preparar e enviar o requerimento ao chefe estadual do DFA/SIV, solicitando a 

vistoria das instalações e equipamentos. 

 

4.3  Estudo do Tamanho ou Escala de Produção/Operação 

 

O estudo de tamanho ou escala de produção foi realizado neste projeto a fim de 

indicar qual é a capacidade técnica de produção máxima que se pode obter com as instalações 

e equipamentos disponíveis, bem como, a capacidade econômica a fim de apontar o nível de 

produção que assegura os custos mínimos e/ou lucros máximos da referida empresa. Nessa 

pesquisa utilizou-se como base para o calculo do valor descontado do lucro total, a diferença 

entre as receitas totais e os custos totais sobre a taxa anual da SELIC, no ano de abertura e 

projetada para os cinco anos subsequentes, como vemos na planilha abaixo: 
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Planilha 2: Considerações na Alternativa de Tamanho 

ANOS PROCURA PREÇO
 RECEITA 

TOTAL

CUSTOS 

MÉDIOS

CUSTOS 

TOTAIS

LUCRO 

TOTAL
VDLT 

1 3,73 R$ 37.860,00 R$ 141.240,00 R$ 33.486,28 R$ 124.923,46 R$ 16.316,54 R$ 1.060,58

2 3,91 R$ 39.753,00 R$ 155.364,00 R$ 32.408,70 R$ 126.660,78 R$ 28.703,22 R$ 1.865,71

3 3,76 R$ 41.740,65 R$ 156.776,40 R$ 33.569,28 R$ 126.085,02 R$ 30.691,38 R$ 1.994,94

4 3,71 R$ 43.827,68 R$ 162.426,00 R$ 33.944,06 R$ 125.797,14 R$ 36.628,86 R$ 2.380,88

5 3,62 R$ 46.019,07 R$ 166.663,20 R$ 34.655,63 R$ 125.509,26 R$ 41.153,94 R$ 2.675,01

6 3,65 R$ 48.320,02 R$ 176.550,00 R$ 34.193,09 R$ 124.933,50 R$ 51.616,50 R$ 3.355,07

R$ 13.332,18∑  
. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.4 Estudo da localização  

 

O local escolhido para sede da BM Eletrônica foi escolhida não por uma estratégia 

localização, mas por estar em uma zona de conforto e que atende a todos os colaboradores da 

empresa e principalmente pelo local pertencer aos sócios que cederam o espaço de seu capital 

próprio para a empresa.  

A atividade fim da empresa nos permite oferecer um serviço diferenciado com o 

atendimento em domicílio, seja em residências, academias, condomínios ou clínicas, nossos 

técnicos vão até o cliente. Como nosso público não está restrito a um bairro e/ou regional da 

cidade sede – muito pelo contrário atendemos toda cidade de Belo horizonte, toda região 

metropolitana e até mesmo cidades do interior em algumas situações específicas – não foi 

necessário um estudo muito aprofundado da localização. Abaixo está apresentado na figura 12 

o mapa com a localização da empresa e na figura 13 a foto do estabelecimento.
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Figura 11: Mapa de Localização 

 
Fonte: Google Maps 

 

Figura 12: Foto do Estabelecimento 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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4.5  Organização e Administração 

 

Figura 13: Organograma de Organização e Administração 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.6  Estudos dos Investimentos 

 

O investimento pode variar de acordo com a região onde está instalada a empresa e 

também com o porte do empreendimento em questão. 

Para um laboratório de manutenção de equipamentos fitness que está  estabelecido 

numa área de pouco mais de 100m², é necessário  um investimento inicial estimado em R$ 

150 mil, aproximadamente, a ser alocado majoritariamente nos itens abaixo discriminados na 

planilha a seguir: 
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Quadro 3: Investimentos 
VALORES R$

I- ATIVO FIXO: R$ 139.922,60

CONSTRUÇÕES R$ 100.000,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 4.523,60

MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 1.795,00

VEÍCULOS R$ 30.000,00

OUTROS GASTOS DE IMPLANTAÇÃO R$ 3.604,00

Organização, registros e licenças R$ 850,00

Contratação  e treinamento de MO R$ 2.254,00

Outras despesas pré-operacionais R$ 500,00

II- CAPITAL DE GIRO: R$ 138.171,85

1 ESTOQUES MÉDIOS: R$ 1.068,00

materiais secundários R$ 488,00

peças de reposição R$ 580,00

2 ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES -R$ 1.198,00

compras pagas antecipadamente R$ 0,00

(-)compras a crédito -R$ 1.198,00

3 TITULOS EM CARTEIRA R$ 128.777,55

4 ENCAIXE MINÍMO R$ 9.524,30

R$ 278.094,45(=) INVESTIMENTO TOTAL (I+II)

ITENS

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 4: Depreciação 

Construções 100.000,00x4%= R$ 4.000,00

Máquinas E Equipamentos 4.523,60x10%= R$ 452,36

Móveis E Utensílios 1.795,00x10%= R$ 179,50

Veículos 6.000,00x20%= R$ 6.000,00

R$ 10.631,86TOTAL 

DEPRECIAÇÃO

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 5: Cálculos de Faturamento a Custos Efetivos, Prazo Médio de Recebimento, 

Títulos em Carteira e Encaixe Mínimo. 

FCE 141.240,00-(16.316,54-10.631,86)= R$ 135.555,32

PMR (0,2x1)+(0,15x2)+(0,15x3)= 0,95

TC 135.555,32x0,95= R$ 128.777,55

EM (124.923,46-10.631,86)÷12= R$ 9.524,30

MEMORIA DE CÁLCULO

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 6: Cronograma Físico-Financeiro 

PERÍODOS(MESES)

ITENS

Construções R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

Máquinas e Equipamentos R$ 4.523,60 R$ 4.523,60

Móveis e Utencílios R$ 1.795,00 R$ 1.795,00

Veículos R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

Outros Gastos de Implantação R$ 3.604,00 R$ 3.604,00

TOTAIS R$ 103.604,00 R$ 6.318,60 R$ 30.000,00 R$ 139.922,60

TOTAL1 2 3

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.7  Estudos do Financiamento 

 

O estudo de financiamento de uma empresa está condicionado a alguns fatores 

específicos como o levantamento das possibilidades de captação de poupanças, na escala e no 

ritmo necessário para realização dos investimentos previstos e a definição da combinação 

ótima dos recursos a serem levantados, considerando suas diferentes características de 

adequação, custos, riscos e efeitos sobre o controle e flexibilidade das operações da empresa. 

Na planilha abaixo, estão discriminados as fontes de usos e recursos da empresa objeto 

deste programa. 
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Quadro 7: Fontes e Usos e Recursos 

FONTES R$

Recursos Próprios R$ 99.769,60

Integralização de capital R$ 99.769,60

Recursos de Terceiros R$ 178.324,85

FINAME (BNDES) R$ 40.023,00

TC R$ 128.777,55

EM R$ 9.524,30

TOTAL DAS FONTES R$ 278.094,45

USOS R$

Capital Fixo R$ 139.922,60

Construções R$ 100.000,00

Equipamentos R$ 4.523,60

Veículos R$ 30.000,00

Móveis e Utensílios R$ 1.795,00

Outros R$ 3.604,00

Capital de Giro R$ 138.171,85

TOTAL DE USOS R$ 278.094,45

FONTES E USOS DE USOS E RECURSOS

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.8  Orçamentos de receitas e custos 

 

A realização de um orçamento de receitas e custos dentro da empresa é de extrema 

importância, uma vez que, através dele pode-se estimar a rentabilidade e lucratividade da 

empresa. Pode-se identificar ainda o ponto de equilíbrio, a importância relativa dos diferentes 

itens que compõem os custos e a construção macroeconômica da empresa, fatores que 

interferem diretamente nos processos de tomada de decisão na entidade. Abaixo segue a 

projeção da diferença entre as receitas totais e custos totais, resultando nos possíveis 

resultados que a empresa pode apresentar nos próximos 6 anos. Nessa projeção foi 

considerados as seguintes variações:  

Aumento do custo variável de 3% e de 10% das receitas totais no ano 2. 

Aumento do custo variável de 2% e de 11% das receitas totais no ano 3.  

Aumento do custo variável de 1,5% e de 15% das receitas totais no ano 4.  

Aumento do custo variável de 1% e de 18% das receitas totais no ano 5.  

Aumento de 25% das receitas totais no ano 6. 
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Planilha 3: Projeção do Orçamento de Receitas e Custos 

ITENS /VALORES(R$) ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

1- Receitas Totais R$ 141.240,00 R$ 155.364,00 R$ 156.776,40 R$ 162.426,00 R$ 166.663,20 R$ 176.550,00

a) Vendas de produtos/serviços Principais R$ 119.280,00 R$ 129.280,00 R$ 128.280,00 R$ 130.466,00 R$ 131.991,60 R$ 139.280,00

b) Venda de subprodutos/serv. Agregados R$ 21.960,00 R$ 26.084,00 R$ 28.496,40 R$ 31.960,00 R$ 34.671,60 R$ 37.270,00

2- Custos Totais R$ 124.923,46 R$ 126.660,78 R$ 126.085,02 R$ 125.797,14 R$ 125.509,26 R$ 124.933,50

a) Fixos R$ 67.347,46 R$ 67.357,50 R$ 67.357,50 R$ 67.357,50 R$ 67.357,50 R$ 67.357,50

 - Salários (mão-de-obra indireta) R$ 11.448,00 R$ 11.448,00 R$ 11.448,00 R$ 11.448,00 R$ 11.448,00 R$ 11.448,00

 - Encargos Sociais e Benefícios R$ 2.289,60 R$ 2.289,60 R$ 2.289,60 R$ 2.289,60 R$ 2.289,60 R$ 2.289,60

 - Honorários da Diretoria/Pró-Labore R$ 39.978,00 R$ 39.978,00 R$ 39.978,00 R$ 39.978,00 R$ 39.978,00 R$ 39.978,00

 - Impostos R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

 - Depreciação R$ 10.631,86 R$ 10.641,90 R$ 10.641,90 R$ 10.641,90 R$ 10.641,90 R$ 10.641,90

b) Variáveis R$ 57.576,00 R$ 59.303,28 R$ 58.727,52 R$ 58.439,64 R$ 58.151,76 R$ 57.576,00

 - Salários (mão-de-obra direta) R$ 15.600,00 R$ 16.000,00 R$ 15.900,00 R$ 15.800,00 R$ 15.600,00 R$ 15.600,00

 - Encargos Sociais e Benefícios R$ 3.120,00 R$ 3.200,00 R$ 3.180,00 R$ 3.160,00 R$ 3.120,00 R$ 3.120,00

 - Materiais Secundários R$ 5.856,00 R$ 6.103,28 R$ 6.147,52 R$ 6.279,64 R$ 6.231,76 R$ 5.856,00

 - Propaganda R$ 30.000,00 R$ 31.000,00 R$ 30.500,00 R$ 30.200,00 R$ 30.200,00 R$ 30.000,00

 - Energia Elétrica R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

3- Resultados Totais R$ 16.316,54 R$ 28.703,22 R$ 30.691,38 R$ 36.628,86 R$ 41.153,94 R$ 51.616,50  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.9  Análises Econômico-financeiras  

 

Com base nas projeções de resultados e investimentos realizados anteriormente, pôde-

se projetar para os próximos anos a lucratividade, indicando o ganho da empresa em relação a 

sua atividade desenvolvida. Projetou-se também a rentabilidade medindo assim o retorno que 

os investimentos realizados proporcionaram ao negócio. Segue abaixo projeção para os 

próximos 6 anos de atividade: 

 

Planilha 4: Lucratividade e Rentabilidade 

L% 0,1095 OU 10,95% 0,17927 OU 17,93% 0,19033 OU 19,03% 0,15938 OU 15,94% 0,15704 OU 15,70% 0,28749 OU 28,75%

R% 0,05558 OU 5,56% 0,10015 OU 10,02% 0,10741 OU 10,74% 0,09309 OU 9,31% 0,09412 OU 9,41% 0,18252 OU 18,25%

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dando continuidade, foi realizada também, a análise da taxa mínima de atratividade 

(TMA), está é uma excelente ferramenta que indica a viabilidade na escolha de um 
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investimento, isto é, corresponde ao mínimo que um investidor se propõe a ganhar, ou ao 

máximo que alguém se propõe a pagar ao realizar um financiamento. 

A análise da TMA é estimada com base nas principais taxas de juros praticadas pelo 

mercado, para a BM Eletrônica foram praticadas como base para o calculo da TMA o custo 

para recurso de terceiros, que engloba a taxa SELIC, a Remuneração BNDES e a Comissão de 

comprometimento de crédito, somando 8,1%, com participação de 72% e custo para recursos 

próprios de 11%, com participação de 28%, como se vê na planilha abaixo: 

 

Quadro 8: Taxa Mínima de Atratividade 

FONTES $ CUSTO PART.% TMA

REC. TERCEIROSR$ 102.266,00 8,1% 71,87%

REC. PRÓPRIOSR$ 40.023,00 11% 28,13%

TOTAL R$ 142.289,00 100%

8,92%

 
Fonte: Criação da Autora. 

 

A seguir apresenta-se a projeção do fluxo de caixa para o ano de abertura da empresa e 

para os cinco anos subsequentes: 

 

Planilha 5: Fluxo de Caixa Projetado 

ITENS/ANOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

RT R$ 141.240,00 R$ 155.364,00 R$ 156.776,40 R$ 152.539,20 R$ 152.539,20 R$ 176.550,00

(-)CF R$ 67.347,46 R$ 67.357,50 R$ 67.357,50 R$ 67.357,50 R$ 67.357,50 R$ 67.358,50

(-)CV R$ 57.576,00 R$ 59.303,28 R$ 58.727,52 R$ 58.439,64 R$ 58.151,76 R$ 57.576,00

(=)LADIR R$ 16.316,54 R$ 28.703,22 R$ 30.691,38 R$ 26.742,06 R$ 27.029,94 R$ 51.615,50

(-) DEPRECIAÇÃO R$ 10.641,90 R$ 10.641,90 R$ 10.641,90 R$ 10.642,90 R$ 10.643,90 R$ 10.644,90

(=)LAJIR R$ 5.674,64 R$ 18.061,32 R$ 20.049,48 R$ 16.099,16 R$ 16.386,04 R$ 40.970,60

(-)JUROS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

(=)LAIR R$ 5.674,64 R$ 18.061,32 R$ 20.049,48 R$ 16.099,16 R$ 16.386,04 R$ 40.970,60

(-)IR R$ 849,69 R$ 850,69 R$ 851,69 R$ 852,69 R$ 853,69 R$ 854,69

(=)LALI R$ 4.824,95 R$ 17.210,63 R$ 19.197,79 R$ 15.246,47 R$ 15.532,35 R$ 40.115,91

(+)DEPRECIAÇÃO R$ 10.641,00 R$ 10.641,00 R$ 10.641,00 R$ 10.641,00 R$ 10.641,00 R$ 10.641,00

(+)JUROS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

(=)CAIXA R$ 15.465,95 R$ 27.851,63 R$ 29.838,79 R$ 25.887,47 R$ 26.173,35 R$ 50.756,91  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Outro indicador importante é o Payback que significa “retorno” e é utilizado pelas 

empresas para calcular o período de retorno de investimento em determinado projeto, isto é, é 

o tempo de retorno desde o investimento inicial até o momento que os rendimentos se tornam 
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iguais ao valor deste investimento. Para esta empresa; o tempo estimado para recuperação da 

aplicação inicial foi de aproximadamente 18 meses.  

O valor presente líquido (VPL) como o próprio nome diz refere-se ao calculo onde os 

pagamentos futuros são trazidos a valor presente descontando desses pagamentos uma taxa de 

custo de capital (neste caso a TMA). A taxa interna de retorno (TIR) por sua vez é uma taxa 

de desconto geralmente utilizada em comparação à TMA possibilitando a avaliação de 

viabilidade do projeto, assim quando a TIR for maior que a TMA e O VPL for positivo o 

investimento apresenta-se viável, como se vê na planilha a seguir: 

 

Planilha 6: VPL e TIR 
INVESTIMENTO INICIAL -R$ 142.289,00

LUCRO ANO 1 R$ 16.306,50

LUCRO ANO 2 R$ 28.703,22

LUCRO ANO 3 R$ 30.691,38

LUCRO ANO 4 R$ 36.627,66

LUCRO ANO 5 R$ 41.151,54

LUCRO ANO 6 R$ 51.612,90

TMA 0,0892

VPL R$ 4.407,42

TIR 10%  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Assim com a apresentação das análises econômico-financeiras podemos concluir que o 

projeto de abertura da BM Eletrônica é viável, uma vez que ocorre lucro e não prejuízo. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Fazer a escolha de empreender não foi uma tarefa fácil, ainda mais quando o mercado 

está repleto de limitações. O sucesso ou fracasso de um empreendimento depende das bases 

principais do projeto de viabilidade, isto é, os fundamentos que implicam na realização de 

levantamento de informações sobre o mercado, de planejamento prévio, para construção de 

uma base forte. Para tanto é preciso ter discernimento para saber o que motiva a escolha, 

entender e conhecer bem o caminho que será percorrido até que se alcance o objetivo traçado, 

através da reunião de informações claras e objetivas, que baseadas em um contexto específico 

ajudaram no processo de tomada de decisão ao iniciar o negócio. 

Este estudo foi realizado com o intuito de avaliar de forma global os principais pontos 

que influem e possibilitam a abertura de um empreendimento.  Com esta metodologia fez-se o 

levantamento dos dados inerentes ao projeto seguindo uma sequência de etapas desde as 

avaliações iniciais até o projeto estar pronto para começar as atividades.  

Através do estudo de caso foi possível extrair lições que propiciaram e permitiram o 

esclarecimento dos pontos essenciais ao se iniciar o negócio. As realizações das análises de 

mercado, de engenharia, de localização, de investimentos, de financiamentos, econômico-

financeira, nesta ultima ordenou- se os dados necessários à avaliação do projeto, apresentando o 

Investimento que estima as necessidades totais de capital fixo e de giro para execução do projeto; 

a Taxa Mínima de Atratividade, que neste estudo foi apresentada como ferramenta na 

identificação da melhor escolha de investimento; a demonstração dos cálculos do Pay Back 

projetando o tempo de retorno do investimento inicial até o momento que o ganho se iguala ao 

valor investido; o valor presente líquido VPL que como o nome diz trouxe o valor dos 

pagamentos futuros a valor presente; e por fim a TIR taxa interna de retorno que igualou o valor 

das entradas de caixa ao das saídas de caixa tudo a valor presente, os cálculos e avaliações desses 

indicadores permitiram constatar que ouve lucro e não prejuízo no resultado da empresa.   

Na realização deste trabalho foi possível ainda identificar e atribuir as devidas 

responsabilidades a cada ente envolvido no processo de organização e administração para 

operação do empreendimento. 

Ante o exposto, concluí-se no desenvolvimento deste trabalho, que o objetivo foi 

alcançado, o projeto é viável e que as expectativas para o sucesso são favoravelmente 

positivas. 

A expectativa com a apresentação deste estudo é que ele tenha serventia para possíveis 

empreendedores que buscam entendimento do processo para ingressar no mercado com um 
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novo negócio, que ele seja referência ao somar conhecimento do tema em questão aos 

leitores. Assim percebe-se que os objetivos iniciais traçados neste trabalho foram alcançados e 

poderão servir como fundamento na tomada de decisão ao se iniciar uma empresa. 

Espera-se que outros estudiosos desse segmento possa, ainda mais, caminhar nesta 

linha de pesquisa, que para o profissional de contabilidade é de suma importância.  

Para a pesquisadora que está se bacharelando numa universidade de ponta como a 

PUC-MINAS, ainda é maior o compromisso, onde se espera um retorno brilhante em sua 

carreira.  
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