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A
presentação

1. Apresentação

Exercícios para reabilitação e condicionamento físico que trabalham a mente e o
corpo, normalmente oferecidos em academias, clínicas de estética e estúdios.

Aviso: Antes de conhecer este negócio, vale ressaltar que os tópicos a seguir não
fazem parte de um Plano de Negócio e sim do perfil do ambiente no qual o
empreendedor irá vislumbrar uma oportunidade de negócio como a descrita a seguir. O
objetivo de todos os tópicos a seguir é desmistificar e dar uma visão geral de como um
negócio se posiciona no mercado. Quais as variáveis que mais afetam este tipo de
negócio? Como se comportam essas variáveis de mercado? Como levantar as
informações necessárias para se tomar a iniciativa de empreender?

Diferente do que muitos pensam, o método Pilates não é Fisioterapia. Foi desenvolvido
por Joseph H. Pilates e tem seus princípios baseados em exercícios que trabalham a
mente e o corpo. Em síntese, constitui um sistema com mais de quinhentos exercícios
com esse objetivo.

Trata-se de um programa que visa a reabilitação e o condicionamento físico. Seus
exercícios buscam fortalecer os músculos fracos, alongar os músculos que estão
encurtando e aumentar a mobilidade das articulações. Trabalha-se também na
melhoria da postura global do individuo. É uma mistura balanceada com treino de força
e flexibilidade que melhora a postura, reduz o stress, alonga e tonifica a musculatura
sem exageros. O método trabalha vários grupos musculares simultaneamente através
de movimentos suaves e contínuos, com ênfase na concentração, fortalecimento e
estabilização do Core (abdômen, coluna e região pélvica, também chamada de
“powerhouse”).

No Mat Pilates os exercícios podem ser feitos no solo em grupos de até três
praticantes por horário, ou individualmente em cinco equipamentos exclusivos: o
“Reformer”, o “Cadillac”, o “Ladder Barrel”, o “Combo Chair” e o “Wall Unit”. O conjunto
desses equipamentos é conhecido como estúdio pilates.

Com grande crescimento e declarada adesão de famosos, o Pilates pode ser praticado
em diversos locais, como clínicas, academias, clubes, navios, hotéis ou até mesmo em
casa, o que amplia o mercado para empreender.

Deve ser observado que sob a ótica do praticante, não é um investimento barato, logo
não é popular. Neste caso precisa ter uma taxa de ocupação alta, geralmente formada
pelas classes A e B.
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O ponto positivo do empreendimento está na boa margem de lucro, que pode chegar a
60%, e na abrangência do público alvo, que vai desde a adolescência à terceira idade,
podendo também ser ampliada com o oferecimento de cursos (para capacitação de
profissionais de educação física e fisioterapia) e também de yoga, de alongamento e
de consciência corporal, além de fisioterapia para recuperação de processos
traumáticos.

Este documento não substitui o plano de negócio. Para elaboração deste plano
consulte o Sebrae mais próximo.

2. Mercado

Segundo a pesquisa Vigitel 2013 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), o percentual de pessoas que praticam
atividades físicas durante o tempo livre representou um crescimento de 11%, entre
2009 e 2013, o que demonstra maior preocupação com a saúde e uma maior
oportunidade para profissionais da área, entre eles o Pilates.

“Esse aumento é expressivo e estatisticamente significativo”, afirma Deborah Malta,
diretora da Coordenação-Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (CGDANT)
do Ministério da Saúde. Apesar de os homens praticarem mais exercícios – 41,2%
praticam atividades no seu tempo livre –, as mulheres tiveram um aumento maior
nesses cinco anos, passando de 22,2% para 27,4%.

Os representantes do setor de fitness seguem otimistas quanto ao potencial do
mercado. "O segmento tende a crescer na faixa de dois dígitos ao ano nos próximos
cinco a dez anos", destaca Peter Thomas, CEO da Runner (rede de academias com
unidades em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília).

O negócio de fitness segue a passos largos no Brasil porque há correlação entre o
aumento da renda per capta e o percentual de pessoas que cuidam preventivamente
da saúde, avalia Luiz Urquiza, diretor presidente do Grupo Bodytech (rede de
academias espalhadas por todo o país) com base em estudos internacionais. Se o
Brasil continuar fazendo o dever de casa de melhoria de renda, o executivo diz que a
tendência é que aumente o número matriculados. “A partir do momento em que as
pessoas têm suas necessidades básicas e higiênicas preenchidas, passam a contar
com recursos para investimento em cosméticos e academias de ginástica", afirma
Urquiza.

Cada vez mais os médicos têm incentivado a prática de exercícios físicos no dia a dia
como garantia de boa saúde. A mídia especializada pega carona e dissemina a
importância das atividades com regularidade. Há foco na prevenção, mas também na
melhoria das condições de vida das pessoas que já sofrem de doenças como
hipertensão, diabetes, depressão, insônia ou problemas cardíacos, de coluna e
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articulações. Os exercícios de fortalecimento muscular são indicados para que as
pessoas atinjam idade avançada com boa mobilidade e mais independência. "A
expectativa de vida do brasileiro é de 73 anos. Em vez de terceira idade, fala-se em
quarta idade. Os idosos hoje, mesmo aposentados, continuam trabalhando ou fazendo
variadas atividades", comenta Fabio Pelissioni, gerente de marketing da Fitness Brasil
(maior empresa de conteúdo de fitness e bem-estar da América Latina).

O artigo do portal da educação física, “setor em constante expansão” destaca que
entre os meses de novembro a março de cada ano a quantidade de matrículas e a
presença dos alunos nas academias de ginástica costumam aumentar
significativamente, o que desperta interesse dos empresários em investir no mercado
fitness, ou seja, o mercado que está cada vez mais aquecido. O crescimento fez do
Brasil o segundo país do ranking mundial em números de academias, ficando atrás
apenas dos Estados Unidos e à frente de países como Itália, Coreia do Sul, Alemanha
e Canadá.

Este mesmo artigo relata que o aumento da procura por academias gera competição
no mercado, o que faz gerar uma rápida expansão no setor, oferecendo assim,
oportunidades para empresários de grandes redes e também para empreendedores
individuais e micro e pequenas empresas.

Guilherme Maluly, Fisioterapeuta e sócio da Clínica Espaço Fisio (com sede em
Brasília), confirma estas informações e acrescenta que o mercado de Pilates está
apenas se consolidando. Ele diz que há 4 anos começou sua clínica com apenas 1
sala de 70 m2 e hoje possui 9 salas, totalizando 650 m2, com perspectiva de aumentar
seu faturamento em pelo menos 1/3 no ano de 2014.

3. Localização

De acordo com Miguel Daud e Walter Rabelo, no livro Marketing de Varejo (2006)
“estar no lugar certo é meio caminho andado para realizar boas vendas”. Por isso, é
muito importante o conceito de área de influência, sendo a densidade populacional ao
redor da loja uma das variáveis a ser considerada.

Lovelock e Wright no livro "Serviços: Marketing e Gestão", afirmam que “a
conveniência das localizações das fábricas de serviço e dos horários operacionais
podem assumir grande importância quando um cliente precisa estar fisicamente
presente – seja durante toda a transação ou mesmo apenas para iniciar a transação”,
como é o caso do estúdio de Pilates.

Portanto, definir a localização e escolher o imóvel para a instalação do Estudio Pilates
é uma das decisões mais importantes para o negócio, sendo fator de sucesso do
empreendimento.
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Mas antes disso, deve ser pensado qual público o empreendedor quer atingir. O
Estudio Pilates deve ser instalado em locais propícios que tenham um mercado
potencial, ou seja, locais como bairros de classe média e alta, centros médicos com
clínicas, hospitais particulares, uma região central e até em avenidas com academias.

O espaço para ministrar aulas de Pilates é de 40 a 120 m². Visto que o Pilates conta
com cinco equipamentos básicos para as aulas, não é necessário um espaço muito
superior a isso, uma vez também que a prática exige concentração em um só local.

Então, na localização deve-se considerar:
1. o objetivo do negócio,
2. o público-alvo que se quer atingir,
3. a população dos arredores,
4. a concorrência existente ou potencial nas redondezas,
5. as condições do imóvel e
6. as vias de acesso.

Conveniência e acesso fácil são fatores fundamentais para que o consumidor escolha
um estúdio, afinal, acessibilidade é fator de extrema importância para o ponto
comercial e pode ser crucial para clientes com dificuldades de locomoção.

Para os clientes que utilizam veículo próprio, manobras e retornos arriscados e ainda a
falta de espaço para estacionar são itens que dificultam o acesso ao estúdio. Por outro
lado, um acesso seguro, amplo, bem sinalizado e iluminado encorajam o cliente.
Atentar também para o acesso de portadores de necessidades especiais. É importante
que existam estações de metrô ou pontos de ônibus próximos para a locomoção dos
funcionários.

4. Exigências Legais e Específicas

Além de conhecer sobre o funcionamento do negócio, é necessário contratar um
contador profissional para obter registros, alvarás e fornecer informações legais sobre
o novo negócio, enquanto o empreendedor se dedica a outras questões do
empreendimento.

Antes de abrir o negócio será necessário:
- Registros junto à Secretaria de Receita Federal, para obtenção do CNPJ;
- Registros na Junta Comercial;
- Registros junto a Receita estadual, para obtenção da inscrição estadual;
- Registros junto a prefeitura, para obtenção do alvará de localização e de licença
sanitária;
- Registros na Secretaria Estadual da Fazenda;
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- Enquadramento na Entidade Sindical Patronal em que a empresa se encaixa (é
obrigatório o recolhimento da Contribuição Sindical Patronal por ocasião da
constituição da empresa até o dia 31 de janeiro de cada ano);
- Enquadramento no Conselho de Classe, podendo ser de Fisioterapia ou de Educação
Física;
- Cadastro na Caixa Econômica Federal (CEF) no sistema Conectividade Social;
- Autorização do Corpo de Bombeiros – CBM;
- Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária (CMVC), do Sistema Estadual de
Vigilância Sanitária (Sevisa);
- Todo Estúdio de Pilates tem a obrigatoriedade de seguir as normas legais da Anvisa,
que estabelecerá registros e fiscalizações.
Além do cumprimento das exigências anteriores, é necessário pesquisar na Prefeitura
Municipal/Administração Regional se a Lei de Zoneamento permite a instalação do
negócio.

O Sebrae local poderá ser consultado para orientação.

5. Estrutura

Para iniciar no ramo de Pilates não é necessário ter todos os equipamentos e estrutura
completa, pode-se começar devagar, com aparelhos principais, e aos poucos ir
investindo no aumento do estudio.

Um estúdio de Pilates deverá estar condicionado aos exercícios físicos que serão
realizados e para isso, a forma como o mobiliário será organizado refletirá no que o
estúdio se propõe.

O espaço para ministrar aulas de Pilates é de 40 a 120 m², pois o Pilates conta com
cinco equipamentos básicos para as aulas (o “Reformer”, o “Cadillac”, o “Ladder
Barrel”, o “Combo Chair”e o “Wall Unit”), então não é necessário um espaço muito
superior a isso, uma vez também que a prática exige concentração em um só local.

Além disso, é importante respeitar as regras de layout para a sala de prática de Pilates.
Para investir em um ambiente agradável, com bons espaços e bem decorado, contrate
um especialista em arquitetura.

A estrutura de um estúdio de pilates é composta basicamente pelas seguintes áreas:

Sala de recepção para atendimento aos clientes – necessária para que o cliente se
acomode ou passe seu tempo enquanto não é atendido no estúdio;
Estúdio de pilates – Área onde as atividades serão desenvolvidas, deve contar com os
equipamentos dispostos de forma funcional. É um diferencial que seja coberta com
tatames para a aula de “solo”.
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Banheiros - deve contar com banheiros feminino e masculino para os alunos, de
preferência com vestiário, armários individuais para guarda de objetos pessoais e pelo
menos dois chuveiros. Invista em um vestiário com lugares para pendurar roupas, um
local limpo e bem decorado, pois será com certeza o diferencial do local e a decisão
sobre a frequência de alunos dependerá muito da estrutura.
Escritório para a administração – Não é obrigatório, mas contribui para a boa
organização e gestão administrativa.
Estacionamento – É uma solução bastante requerida pelos clientes, inclusive para
aqueles com dificuldade de locomoção.. O empresário pode realizar convênios com
estacionamentos próximos, ou contratar serviços de manobristas.

6. Pessoal

Seleção. A escolha de profissionais que irão trabalhar no empreendimento precisa ser
feita com muita responsabilidade, pois são estes colaboradores que irão atender os
clientes do novo empreendimento e fazê-los voltar ou não. Uma seleção acurada e um
bom ambiente de trabalho terá reflexo direto na imagem da empresa aos olhos de
todos.

Quantidade. A quantidade de funcionários está relacionada ao porte do
empreendimento, observando que devem ser adequados ao tipo de serviço que será
oferecido e com o horário de funcionamento. A vantagem está na quantidade reduzida
de profissionais contratados, podendo até ser apenas o empreendedor. Para se ter
uma ideia da quantidade necessária, é usual ter 1 (um) instrutor atendendo até 3 (três)
pacientes por hora.

Os instrutores devem ter formação em educação física ou fisioterapia, além de
formação em Pilates.

Alguns postos são sugeridos para um negócio de pequeno porte:
- Fisioterapeutas ou Profissionais de Educação Física : No geral, o fisioterapeuta é
habilitado para trabalhos com diagnósticos, avaliação e reabilitação física, enquanto o
educador físico é habilitado para trabalhar com a avaliação física, condicionamento
físico, manutenção de saúde e prevenção. Na prática pode não haver uma separação
muito diferenciada entre o papel do fisioterapeuta e do educador físico, conforme
observado no mercado.
- Atendente – O principal papel da (o) atendente será marcar consultas, organizando o
horário de atendimento, recepcionar e encaminhar os pacientes para as aulas. Além
disso, pode auxiliar na gestão e organização administrativa do Pilates.
- Gerência – Principalmente no início do negócio, a atividade de gerência pode ser
realizada pelo próprio empreendedor. Deve-se observar que a gestão de convênios
tem reflexo direto no fluxo de caixa do negócio, devendo conhecer bem antes de
implantar.
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É importante ter uma pessoa para realizar a limpeza do estudio e dos vestiários.

Rotatividade X Retenção. Havendo outros profissionais envolvidos, como na maioria
das atividades, o risco de rotatividade de pessoal é muito grande, ou seja, os
colaboradores podem não permanecer muito tempo na empresa. Isto demonstra a
necessidade de se pensar na retenção destes profissionais. Segundo especialistas,
algumas ações são comuns para reter profissionais como: treinamento para
qualificação, aumento de salários, planos de carreira baseados no desempenho ou até
mesmo troca de departamento/área de atuação.

Apresentação da equipe. A apresentação pessoal é fator critico para consolidar a
imagem da empresa junto ao cliente, principalmente no ramo de saúde e bem-estar.
Limpeza impecável, uso de uniformes, higiene e asseio constituem elementos que
devem ser valorizados por todos os empregados.

Capacitação e atualização. Além da equipe, o empreendedor necessita se atualizar e
saber o que está acontecendo na sua área de atuação. A participação em seminários,
congressos e cursos relacionados deve ser rotineira, independente da quantidade de
trabalho existente em seu negócio. Atenção: Somente o Fisioterapeuta está habilitado
a ministrar a atividade de Reabilitação, existente dentro do Pilates.

Por ser uma atividade relativamente nova, sua regulamentação ainda está em
desenvolvimento, portanto, deve-se estar atento ao mercado, sempre observando as
orientações dos sindicatos e conselhos de classe da área de saúde como balizadores
dos salários e orientadora das relações trabalhistas, evitando, assim, consequências
desagradáveis.

O Sebrae da localidade poderá ser consultado para aprofundar as orientações sobre o
perfil do pessoal e o treinamento adequado.

7. Equipamentos

São necessários os seguintes móveis, equipamentos e acessórios:

Para a sala de recepção/administrativa e vestuário:
Balcão de atendimento com gaveteiro volante (1,40x1,20m): 1 x R$ 1.250,00 = R$
1.250,00
Poltrona presidente standart giratória com braço: 1 x R$ 282,00 = R$ 282,00
Longarina 3 lugares: 1 x R$ 667,00 = R$ 667,00
Aparelho de TV 32': 1 x R$ 1.800,00 = R$ 1.800,00
DVD Player: 1 x R$ 150,00 = R$ 150,00
Impressora multifuncional laser: 1 x R$ 600,00 = R$ 600,00
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No break: 1 x R$ 450,00 = R$ 450,00
Telefone com identificador de chamadas: 1 x R$ 55,00 = R$ 55,00
Monitor 15,6`: 1 x R$ 299,00 = R$ 299,00
Computador Servidor: 1 x R$ 900,00 = R$ 900,00
Periféricos: 1 x R$ 90,00 = R$ 90,00
Lixeira com pedal: 1 x R$ 25,00 = R$ 25,00
Microterminal fiscal (impressora fiscal): 1 x R$ 730,00 = R$ 730,00
Roupeiro de aço 12 portas (0,275 x 0,43m): R$ 1 x R$ 495,00 = R$ 495,00
Roupeiro de aço 4 portas com 3 divisores (NR 24 do MT): R$ 1 x R$ 599,00
Subtotal: R$ 8.392,00

Para o Estúdio:

Ladder Barrel: 1 x R$ 890,00 = R$ 890,00
Cadeira Combo (Combo Chair): 1 x R$ 1.825,00 = R$ 1.825,00
Cadillac Trapézio: 1 x R$ 5.610,00
Reformer: 1 x R$ 4.250,00
Caixa da Cadeira Combo: 1 x R$ 253,00 = R$ 253,00
Caixa do Reformer- Tamanho 1: 1 x R$ 234,00
Disco de Equilíbrio (G): 1 x R$ 290,00 = R$ 290,00
Disco de Rotação (M): 1 x R$ 123,00 = R$ 123,00
Flex Ring: 1 x R$ 178,00 = R$ 178,00
Plataforma: 1 x R$ 151,00 = R$ 151,00
Prancha Clinical (Jumpboard): 1 x R$ 286,00 = R$ 286,00
Rolo Mágico: 1 x R$ 183,00 = R$ 183,00
Bola 65cm: 3 x R$ 143,00 = R$ 429,00
Piso de Borracha (100 x 100 x 5 cm): 40 x R$ 54,00 = R$ 2.160,00
SubTotal : R$ 16.862,00

Total Geral: R$ 25.254,00

O Sebrae mais próximo poderá ser procurado para orientar na elaboração do plano de
negócio.

8. Matéria Prima/Mercadoria

O pilates oferece um grande diferencial, pois pode utilizar serviços e/ou produtos como
mercadoria.

No setor de serviços, o estoque ou matéria prima a ser utilizada é o conhecimento dos
profissionais envolvidos. Neste caso, a gestão de estoques está relacionada às
competências, cursos e capacidade que a equipe possui e oferece ao cliente.
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Trata-se de prestação de serviço especializado - aulas compostas por exercícios e
atividades físicas utilizando o método Pilates. O benefício desejado é o bem-estar e a
melhoria da qualidade de vida e no caso, portanto, não há produto tangível.

Atenção, isto não quer dizer que um mix de serviços possa ser oferecido. O
empreendedor deve visitar concorrentes, ouvir permanentemente seus clientes e fazer
adaptações ao longo do tempo.

Em relação aos produtos, surge uma oportunidade, pois muitos dos acessórios
utilizados nas aulas podem ser vendidos aos pacientes, gerando uma renda extra para
o negócio.

Observado o “giro” dos produtos, deve ser avaliada a necessidade de manter um nível
de estoque para garantir a reposição. O empreendedor deverá tomar o máximo de
cuidado para não manter altos níveis de estoque, ou produtos sem rotatividade,
evitando encalhe.

9. Organização do Processo Produtivo

Os processos produtivos de um estúdio Pilates são divididos em:

Atendimento ao cliente – é o primeiro contato com o cliente, geralmente se dá na visita
ao estúdio ou por telefone, e-email ou através de preenchimento de cadastro no site da
empresa. Nessa fase inicial é realizada a pesquisa e análise dos objetivos e desejos
do cliente, quando é marcada uma avaliação clinica.

Avaliação clinica e postural – Na avaliação clinica e postural o instrutor de pilates
entrevista o cliente para conhecer seus objetivos, saber se ele sente alguma dor, se
veio por recomendação médica, curiosidades ou outros motivos, saber se praticou ou
pratica alguma atividade física e quais foram. Essa pequena avaliação já permite ao
instrutor um direcionamento em relação aos objetivos do cliente e também das suas
limitações. Diante do quadro exposto na avaliação o instrutor pode solicitar alguns
exames médicos. Após o resultado da avaliação clinica e postural é realizada a
programação das aulas e oferta das estratégias personalizadas, isto inclui a seqüência
dos exercícios e a utilização dos aparelhos.

Aulas de pilates – são executadas as aulas utilizando o método pilates. As aulas
podem ser realizadas com exercícios de solo, exercícios livres e com o uso da bola
suíça, e integrados com mobilizações e utilizações de aparelhos.

Administração – destina-se às atividades de relacionamento com fornecedores e
clientes, controle de contas a receber e a pagar, atividades de recursos humanos,
controle financeiro e de contas bancárias, acompanhamento do desempenho do
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negócio e outras que o empreendedor julgar necessárias para o bom andamento do
empreendimento.

10. Automação

Há no mercado uma grande oferta de sistemas para gerenciamento de pequenos
negócios e esta ferramenta irá auxiliar o empreendedor na sua tomada de decisão,
pois oferece informações interpretativas com qualidade e confiabilidade.

Para uma produtividade adequada, devem ser adquiridos sistemas que possuem e
integrem o cadastro, ficha clínica e histórico do paciente, agenda de compromissos,
convênios e especialidades, aniversariantes, contas a pagar e receber, fluxo de caixa,
controle de vendas/atendimentos, estoque de produtos, além de serviço de mala-direta
para clientes e potenciais clientes.

Apesar de ser necessário procurar softwares de custo acessível e compatível com uma
pequena empresa desse ramo, deve ser observado que se trata de ferramenta
fundamental no controle gerencial.

Utilizar-se de Tecnologia da Informação – TI, é uma forma de gerar grande quantidade
de informações em pesquisas, estatísticas, relatórios e gráficos para uma gestão
eficiente de um pilates estúdio.

O custo de aquisição tem grande variação de preço e podem custar de zero a R$
2.500,00, devendo ser pesquisado junto a usuários e adequado à realidade da
empresa. Podem ser encontrados em sites na internet, que oferecem downloads grátis
ou junto a empresas especializadas.

Muitos destes programas, além do custo de aquisição, cobram taxa de manutenção
mensal, também variando bastante de preço.

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 10

www.sebrae.com.br


C
anais de D

istribuição / Investim
ento

11. Canais de Distribuição

O canal de distribuição é a forma que o vendedor comercializa seu produto ou serviço
ao usuário.

No caso do Pilates o usual é o canal direto, ou seja, o próprio estúdio. O
cliente/paciente vai até o estúdio e pratica sua aula, onde os profissionais estão à
disposição com todos os equipamentos necessários.

Outro canal possível é o serviço domiciliar. Atualmente existem equipamentos
portáteis, que apesar de não oferecer a mesma qualidade de equipamentos existente
dentro de um estúdio, oferece benefícios semelhantes. Neste caso, o valor cobrado
pelo serviço pode ser maior, em virtude da comodidade para o cliente.

Outro serviço que pode ser oferecido é a montagem de um “estúdio avançado” em
uma empresa, com exercícios personalizados para o público alvo. Esta atividade está
relacionada à Saúde e Segurança no Trabalho e pode ser um nicho a ser explorado,
mas, como no estúdio tradicional, deve ser elaborado um plano de negócio específico.

12. Investimento

Investimento compreende todo o capital empregado para iniciar e viabilizar o negócio
até o momento de sua auto-sustentação. Pode ser caracterizado como:

- investimento fixo – compreende o capital empregado na compra de imóveis,
equipamentos, móveis, utensílios, instalações, reformas etc.;

- investimentos pré-operacionais – são todos os gastos ou despesas realizadas com
projetos, pesquisas de mercado, registro da empresa, projeto de decoração,
honorários profissionais, compra inicial e outros;

- capital de giro – é o capital necessário para suportar todos os gastos e despesas
iniciais, geradas pela atividade produtiva da empresa. Destina-se a viabilizar as
compras iniciais, pagamento de salários nos primeiros meses de funcionamento,
impostos, taxas, honorários de contador, despesas de manutenção e outros.
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O valor do investimento necessário para montar um Estúdio de Pilates irá variar de
acordo com o valor do ponto comercial, benfeitorias necessárias e equipamentos
utilizados. Por esta razão, o ideal é a elaboração de um Plano de Negócio, onde os
recursos necessários, em função dos objetivos estabelecidos de retorno e alcance de
mercado, poderão ser determinados.

Sem considerar o pagamento de “luvas” pela aquisição do ponto comercial onde o
negócio será instalado, para um estúdio de aproximadamente 60 m² e capacidade para
atender em média 24 clientes por dia, o empreendedor deverá dispor de
aproximadamente R$ 73.754,00, para fazer frente ao pagamento dos seguintes itens:

- Reforma, adaptação do imóvel e instalações: R$ 30.000,00.

- despesas de registro da empresa, honorários profissionais, taxas etc.: R$ 3.500,00;

- Móveis para sala de recepção/administrativa e vestuário: R$ 8.392,00

- Equipamentos e acessórios: R$ 16.862,00;

- capital de giro: R$ 15.000,00

Relembrando que os cálculos acima têm como base um espaço de 60 m2, com estúdio
de 40 m2,e recepção, banheiro, outras áreas de 20 m2, instalado para atender 24
pessoas/dia. O empreendedor deverá dimensionar cuidadosamente seu espaço antes
de iniciar a instalação.

13. Capital de Giro

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.

O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles: prazos
médios recebidos de fornecedores (PMF); prazos médios de estocagem (PME) e
prazos médios concedidos a clientes (PMCC).
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Quanto maior o prazo concedido aos clientes e quanto maior o prazo de estocagem,
maior será sua necessidade de capital de giro. Portanto, manter estoques mínimos
regulados e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode melhorar muito a
necessidade de imobilização de dinheiro em caixa.

Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão- de-obra, aluguel,
impostos e outros forem maiores que os prazos médios de estocagem somada ao
prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a necessidade de
capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de dinheiro disponível
para suportar as oscilações de caixa. Neste caso um aumento de vendas implica
também em um aumento de encaixe em capital de giro. Para tanto, o lucro apurado da
empresa deve ser ao menos parcialmente reservado para complementar esta
necessidade do caixa.

Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos fornecedores forem maiores
que os prazos médios de estocagem e os prazos concedidos aos clientes para
pagamento, a necessidade de capital de giro é negativa. Neste caso, deve-se atentar
para quanto do dinheiro disponível em caixa é necessário para honrar compromissos
de pagamentos futuros (fornecedores, impostos). Portanto, retiradas e imobilizações
excessivas poderão fazer com que a empresa venha a ter problemas com seus
pagamentos futuros.

Um fluxo de caixa, com previsão de saldos futuros de caixa deve ser implantado na
empresa para a gestão competente da necessidade de capital de giro. Só assim as
variações nas vendas e nos prazos praticados no mercado poderão ser geridas com
precisão.

De uma forma prática, o capital de giro é o valor necessário em caixa para que a
empresa possa arcar com seus compromissos financeiros sem precisar entrar no
vermelho, ou seja, é o valor em dinheiro que a empresa necessita para cobrir todos os
custos até que entre novamente dinheiro em caixa.

Para se chegar ao valor do capital de giro é necessário ter bem definido despesas
futuras como custos fixos e financiamento de vendas (cartão de crédito, cheque ou
convênios).

Dado que os números do investimento inicial já consideram o estúdio equipado e que
não existem custos de reposição, por tratar de serviços, estima-se que a necessidade
de capital de giro inicial seja baixa, representando cerca de 2 (duas) vezes o valor do
custo fixo mensal.
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14. Custos

São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão
incorporados posteriormente ao preço dos produtos ou serviços prestados, como:
aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, despesas de vendas e insumos
consumidos.

O cuidado na administração e redução de todos os custos envolvidos na compra,
produção e venda de produtos ou serviços que compõem o negócio, indica que o
empreendedor poderá ter sucesso ou insucesso, na medida em que encarar como
ponto fundamental a redução de desperdícios, a compra pelo melhor preço e o
controle de todas as despesas internas. Quanto menores os custos, maior a chance de
ganhar no resultado final do negócio.

Abaixo é apresentada uma estimativa de custos fixos mensais típicos de um Estúdio
Pilates:

Aluguel: R$ 2.000,00

Condomínio: R$ 250,00

IPTU: R$ 100,00

Água: R$ 90,00

Energia Elétrica: R$ 120,00

Telefone: R$ 200,00

Internet: R$ 70,00

Honorários Contador: R$ 724,00

Salários + encargos*: R$ 3.800,00

*Foi considerada a média de salários de R$ 2.050,00 para um fisioterapeuta e R$
850,00 para o atendente, com benefícios e encargos sociais.

Material de limpeza: R$ 200,00
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Material de escritório: R$ 20,00

Manutenção de equipamentos: R$ 100,00 por ano

Software: R$ 100,00

Aluguel de máquinas de cartão de crédito: R$ 100,00

Publicidade e Marketing: R$ 500,00

Tarifa bancária: R$ 36,00

Outras despesas: R$ 500,00

Total: R$ 8.827,00

15. Diversificação/Agregação de Valor

Identificar um diferencial em relação aos concorrentes e vê-lo reconhecido pelo
consumidor significa vantagem para uma frente em relação à concorrência. Deve ser
lembrado que um Estúdio Pilates é uma atividade que abrange uma larga faixa etária e
visa o bem estar, concorrendo com atividades esportivas, fisioterapia ou yoga,
disponíveis em vários lugares.

Ciente disto, o empreendedor necessita estabelecer sua estratégia, podendo ser de
custo ou de diferenciação.

Na estratégia de custos, onde o empreendedor pratica um preço bem mais baixo que
os concorrentes, o estúdio necessita ter grande escala de vendas para ter lucro, afinal,
não possui a mesma margem de lucro que locais mais caros.

Ao optar por esta estratégia, o cuidado com custos administrativos reduzidos devem
ser redobrados, pois irão impactar diretamente no resultado financeiro final.

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 15

www.sebrae.com.br


D
iversificação/A

gregação de Valor

Além disso, a taxa de ocupação necessariamente deve ser alta e os horários precisam
ser otimizados, isto tudo para atender um público alvo consumidor que quer pagar
menos, mas por um serviço adequado e que proporcione os mesmos resultados de um
estúdio mais caro.

Na estratégica de diferenciação, deve ser pensado em oferecer algum valor agregado
ao seu cliente.

São exemplos de diferenciação; a localização, que pode ser extremamente
conveniente para os consumidores mais próximos, a área disponível do estúdio, a
variedade de equipamentos e acessórios ou a existência de serviços exclusivos.
Oferecer ambientes bem decorados ou até mesmo um banheiro com vestiário
completo podem ser um fator de diferenciação.

A agregação de valor acontece das mais diversas formas. Um meio bastante comum é
a comercialização de roupas para ginástica e acessórios, além de lanches, sucos
naturais, energéticos, etc.

Outra forma muito interessante é oferecer pacotes personalizados para clientes de
acordo com a faixa etária, tais como: programas para a terceira idade, infantil, etc.

Geralmente os Estúdios Pilates oferecem uma aula experimental de cortesia aos
clientes interessados em conhecer esse método. É uma estratégia muito boa para
captar novos alunos.

A oferta de pacotes é uma ótima opção e que tem um altíssimo valor agregado. Podem
ser desenvolvidos pacotes: semanal, mensal, por hora-aula, tabela para pequenos
grupos, descontos para grupos da mesma empresa, ou para membros da mesma
família.

É importante pesquisar junto aos concorrentes para conhecer os serviços que estão
sendo adicionados e desenvolver opções específicas com o objetivo de proporcionar
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ao cliente um produto diferenciado. Além disso, conversar com os clientes atuais para
identificar suas expectativas é muito importante para o desenvolvimento de novos
serviços ou produtos personalizados, o que amplia as possibilidades de fidelizar os
atuais clientes, além de cativar novos.

O empreendedor deve manter-se sempre atualizado com as novas tendências, novas
técnicas, novos métodos, através da leitura de colunas de jornais e revistas
especializadas, programas de televisão ou através da Internet.

O conjunto formado por esses serviços compõe a proposta de atendimento da loja e
deve ser encarado como um compromisso do empreendedor junto aos seus clientes.

16. Divulgação

O empreendedor deve ter em mente que as ações de divulgação devem ser feitas sob
a ótica do cliente, muitas vezes divergente do que o empreendedor entende ser
adequado.

Para um empreendimento de pequeno porte, pode ser usada a distribuição de folhetos
e folders nos arredores do estúdio, divulgando os serviços e produtos que são
ofertados.

Outras formas de propaganda são os anúncios em jornais de bairro, revistas locais,
taxidoor e bussdoor (buscando veículos que fazem rota nas imediações), banners e
artes visuais para fixar a marca e chamar atenção do cliente, redes sociais, e-mail
marketing para clientes que autorizam e carros da família logomarcados.

O convênio com planos de saúde, apesar de remunerar pouco pelo serviço, deve ser
avaliado pois leva mais pacientes e divulga o nome do estabelecimento.

A divulgação através de sites de compra coletiva e redes sociais deve ser considerada,
pois o acesso de pessoas a este veículo cresce permanentemente e em larga escala.
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O estabelecimento de parcerias com clínicas médicas, academias e outros
profissionais da saúde também é muito recomendável, pois pode gerar uma demanda
cativa para o estúdio.

Hoje em dia, tornou-se habitual a busca de qualquer produto ou serviço através de site
na internet, o que torna quase necessária a criação de um site, apresentando as
instalações do estúdio, os horários de atendimento, formulários e email para contato,
expor noticias positivas na mídia sobre o método pilates e depoimentos de clientes. A
internet também pode ser utilizada para estimular a formação de redes sociais nos
sites de relacionamento.

17. Informações Fiscais e Tributárias

O segmento de PILATES, assim entendido pela CNAE/IBGE (Classificação Nacional
de Atividades Econômicas) 9313-1/00 como a atividade de condicionamento físico
(fitness), tais como: pilates, realizadas em academias, poderá optar pelo SIMPLES
Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas ME (Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte), instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta anual de sua atividade
não ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para micro empresa,
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para empresa de pequeno porte
e respeitando os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes tributos e contribuições,
por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional (http://www8.receita.f
azenda.gov.br/SimplesNacional/):

• IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);
• CSLL (contribuição social sobre o lucro);
• PIS (programa de integração social);
• COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);
• ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza);
• INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte patronal).

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para
esse ramo de atividade, variam de 17,50% a 22,90%, dependendo da receita bruta
auferida pelo negócio. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da
opção pelo SIMPLES Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro
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mês de atividade, os valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao
número de meses de atividade no período.

Se o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade conceder
benefícios tributários para o ICMS (desde que a atividade seja tributada por esse
imposto), a alíquota poderá ser reduzida conforme o caso. Na esfera Federal poderá
ocorrer redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.

MEI (Microempreendedor Individual): para se enquadrar no MEI o CNAE de sua
atividade deve constar e ser tributado conforme a tabela da Resolução CGSN nº
94/2011 - Anexo XIII
(http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm ),
Neste caso, este segmento não pode se enquadrar no MEI, conforme Res. 94/2001.

Para este segmento, tanto ME ou EPP, a opção pelo SIMPLES Nacional sempre será
muito vantajosa sob o aspecto tributário, bem como nas facilidades de abertura do
estabelecimento e para cumprimento das obrigações acessórias.

Fundamentos Legais: Leis Complementares 123/2006 (com as alterações das Leis
Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e Resolução CGSN - Comitê
Gestor do Simples Nacional nº 94/2011.

18. Eventos

Congresso Brasileiro de Pilates - Cobrapi
Evento: anual
Local: Porto Alegre-RS
www.acfeiras.com.br

Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde
Evento: anual
Local: em cidades diferentes a cada ano
www.cbafs.org.br

Feira Brasil Esporte – Febraesp
Evento: anual
Local: Santa Maria-RS
www.redebrasilesportes.com.br

Fitness Brasil Internacional
Evento: anual
Local: Santos-SP
www.fitnessbrsil.com.br
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19. Entidades em Geral

Relação de entidades para eventuais consultas:

Associação Brasileira de Pilates - Abp

www.abpilates.com.br

Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde - Sbafs

www.sbafs.org.br

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO

www.coffito.org.br

Federação Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais - FENAFITO

www.fenafito.com.br

Procurar na localidade:

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Conselho Regional de Educação Física
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Obs.: Pesquisa na internet indicará outros fornecedores de produtos para pilates, que
poderão estar localizados mais próximos ao local de instalação do negócio.

20. Normas Técnicas

Norma técnica é um documento, estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido que fornece para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes
ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT NBR ISO/IEC Guia 2).

Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada
por: fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
universidade e pessoa física).

Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, por ser o foro único de normalização do País.

1. Normas específicas para Pilates

Não existem normas específicas para este negócio.

2. Normas aplicáveis na execução de Pilates

Não existem normas específicas para este negócio.

21. Glossário

Core - também chamado de “powerhouse”. Compreende o abdômen, a lombar e o
quadril, região de onde deve partir a força para todo movimento no pilates. É
considerado o centro do corpo.
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Fitness – palavra de origem inglesa e um dos seus significados é “em bom estado”, ou
seja, “em forma”. Essa palavra é largamente utilizada para designar uma área de
atuação dentro das academias de ginásticas. O fitness compreende os departamentos
de ginástica e musculação.

Pilates Solo - também chamados de Mat Pilates, depende da força do próprio corpo
para realizá-los: o centro dos movimentos, no abdome e na coluna lombar.

Pilates com aparelhos - conta com a ajuda das molas, da cama, das empunhaduras,
esses recursos auxiliam a realizar certos movimentos

22. Dicas de Negócio

- Havendo espaço disponível, comercializar equipamentos e roupas, agregando na
captação de recursos.

- Durante a reforma, mesmo que não implante imediatamente, deixar pontos de
energia, ponto “lógico” e pontos para câmeras de segurança, evitando retrabalho.

- É importante, para se tornar mais competitivo, dimensionar o conjunto de serviços
que serão agregados; avaliar o custo-benefício desses serviços é vital para a
sobrevivência do negócio, porque pode representar um elevado custo sem geração do
mesmo volume de receitas.

- Investir na qualidade global de atendimento ao cliente, ou seja: qualidade do serviço,
ambiente agradável, profissionais atenciosos, respeitosos e interessados pelo cliente,
além de comodidades adicionais como é o caso de estacionamento.
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- Procurar fidelizar a clientela com ações de pós-venda, como: remessa de cartões de
aniversário, comunicação de novos serviços e novos produtos/serviços ofertados,
contato telefônico lembrando eventos e promoções.

- O acompanhamento do proprietário é fundamental para o sucesso do
empreendimento, mas isto não quer dizer que este precisa estar na “frente de trabalho”
todo o tempo, pois necessita se dedicar ao planejamento de suas ações futuras e
correção de falhas eventuais.

23. Características

O empreendedor envolvido com atividades relacionadas a um negócio como este
precisa adequar-se a um perfil que o mantenha na vanguarda do setor. É aconselhável
uma auto-análise para verificar qual a situação do futuro empreendedor frente a esse
conjunto de características e identificar oportunidades de desenvolvimento. A seguir,
algumas características desejáveis ao empresário desse ramo.

- Ter paixão pela atividade e estar sempre atualizado sobre as últimas novidades, quer
seja em novos equipamentos, tecnologia, métodos, e etc.

- Ter atitude e iniciativa para promover as mudanças necessárias.

- Acompanhar constantemente o desempenho dos concorrentes, suas práticas,
inovações em relação aos serviços ofertados e novas programações de exercícios e
aulas.

- Manter o foco definido para o objetivo do Estúdio Pilates.

- Pesquisar e observar permanentemente o mercado em que está instalado,
promovendo ajustes e adaptações no negócio.

- Saber administrar todas as áreas internas da empresa.

- Saber negociar, vender benefícios e manter clientes satisfeitos.

- Planejar e acompanhar o desempenho da empresa.

- Ser persistente e não desistir dos seus objetivos.
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- Ter coragem para assumir riscos calculados.

- Estar sempre disposto a inovar e promover mudanças.

- Ter grande capacidade para perceber novas oportunidades e agir rapidamente para
aproveitá-las.

- Ter habilidade para liderar a equipe de profissionais da loja.

24. Fonte

Não há informações disponíveis para este campo.

25. Planejamento Financeiro

Não há informações disponíveis para este campo.

26. Soluções Sebrae

Não há informações disponíveis para este campo.

27. Sites Úteis

Não há informações disponíveis para este campo.

28. URL

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/Como-montar-um-est%C3%BAdio-
de-Pilates
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