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RESUMO 

 

Esse Trabalho Aplicado consistiu na apresentação de um trabalho de intervenção em uma 

organização, mediante o desenvolvimento de um plano de negócios para a expansão do Espaço 

Conectar, cujo modelo de negócio consiste na sublocação de espaço em um local para a 

realização de atividades que visam promover o bem-estar físico e mental das pessoas, com o 

objetivo de melhoria da qualidade de vida, abrangendo desde metodologias tradicionais, como 

sessões de psicologia, até terapias alternativas e procedimentos estéticos. O Espaço Conectar 

possuía, até maio de 2018, uma única unidade localizada no bairro da Vila Clementino, em São 

Paulo, Capital. O autor deste trabalho conheceu a idealizadora e fundadora do Espaço Conectar 

e, tendo se identificado com a proposta, desde outubro de 2017, vem auxiliando a empresa na 

definição e implantação de uma estratégia visando a expansão da empresa, sendo que em abril 

de 2018 o autor tomou a decisão de entrar como sócio na companhia, participando efetivamente 

dessa expansão. O estudo, de natureza qualitativa, utilizou a metodologia SCQA de resolução 

estrutura de problemas e valeu-se de um questionário semiestruturado com os atuais e 

potenciais clientes do Espaço Conectar, visando a coleta de dados para que fosse possível 

determinar a percepção dos clientes em relação ao modelo de negócios do Espaço Conectar – 

primeiro passo para a definição e implantação de uma estratégia de expansão. O plano de 

negócios foi estruturado utilizando o modelo de Sahlman (1997), a partir do qual o projeto se 

demonstrou viável, fundamentando a decisão de aporte financeiro mediante a inclusão de dois 

novos sócios no negócio. É esperado que esse trabalho contribua academicamente ao gerar um 

maior conhecimento sobre o tema, visto que o Espaço Conectar tem uma proposta inovadora. 

Do ponto de vista profissional, o trabalho proporcionou maior segurança no desenvolvimento 

da estratégia para o negócio, a qual poderá ser implantada com maior assertividade, gerando 

maior riqueza para os acionistas e preservando, inclusive, o capital do autor. 

 

 

 

Palavras-chaves: Estratégia, Expansão de Negócios, Planos de Negócios, Modelos de 

Negócios, Serviços de Sublocação, Bem-Estar, Aplicativo, Empreendedorismo. 
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ABSTRACT 

 

This Applied Work consisted in the presentation of a work of intervention in an organization, 

through the development of a business plan for the expansion of Espaço Conectar, whose 

business model consists of the sublease of rooms in a place to carry out activities that aim to 

promote the physical and mental well-being of the people, with the objective of improving the 

quality of life, ranging from traditional methodologies, such as psychology sessions, to 

alternative therapies and beauty procedures. Espaço Conectar possessed, until May 2018, a 

single unit located in the district of Vila Clementino, in São Paulo, Capital. The author of this 

Applied Work met the founder of Espaço Conectar and, having identified with the proposal, 

since October 2017, has been assisting the company in the definition and implementation of a 

strategy aimed at the expansion of the company, and in April 2018 the author made the decision 

to enter as a partner in the company, effectively participating in this expansion. The qualitative 

study used the SCQA methodology to solve problem structure and made use of a semi-

structured questionary with the current and potential customers of Espaço Conectar, aiming at 

collecting data so that it was possible to determine the perception of customers in relation to 

the Espaço Conectar business model - the first step in defining and implementing an expansion 

strategy. The business plan was structured using Sahlman's (1997) model, from which the 

project proved to be feasible, based on the decision of financial contribution through the 

inclusion of two new partners in the business. It is expected that this work will contribute 

academically by generating a greater knowledge on the subject, since Espaço Conectar has an 

innovative proposal. From the professional point of view, the work provided greater precision 

in the development of the strategy for the business, which could be implemented with greater 

assertiveness, generating wealth for shareholders and preserving, even, the author's capital. 

 

 

 

Key-words: Strategy, Business Expansion, Business Plans, Business Models, Sublease 

Services, Welfare, Application, Entrepreneurship. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste Trabalho Aplicado é desenvolver um plano de negócios para expansão 

do Espaço Conectar. Do ponto de vista das normas de Trabalho Aplicado do Mestrado 

Profissional em Gestão para a Competitividade (MPGC), trata-se de um trabalho de intervenção 

em uma organização (consultoria ou plano de negócios) (MPGC, 2017, p. 7).  

Para o desenvolvimento deste plano de negócio foi utilizada a técnica Structured 

Problem Solving, descrita por Minto (2009), Rasiel (1999) e Senge (1990), e apresentada na 

disciplina Desafio Competitivo do MPGC, conduzida por uma equipe da empresa de 

consultoria Ernest & Young (E&Y). 

O Espaço Conectar é um local que realiza a sublocação de salas e quartos para 

profissionais que prestam serviços relacionados ao bem-estar físico e mental, através de 

técnicas como procedimentos estéticos, sessões com psicólogos e terapias alternativas. 

O Espaço Conectar nasce da percepção da sua empreendedora, Mirele Rezende, de que 

o bem-estar físico e mental pode ser atingido de diversas formas, tanto através de metodologias 

tradicionais, como sessões de psicologia, com mediante terapias alternativas, incluindo até 

mesmo, procedimentos estéticos. 

Essa percepção é reconhecida pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 

Mundial da Saúde (OPAS/OMS) em declaração em 2016 feita no seu website: “No Dia Mundial 

da Saúde Mental, a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS) lembrou que o conceito de saúde vai além da mera ausência de doenças – só é 

possível ter saúde quando há completo bem-estar físico, mental e social.” (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

Ao longo de 20 anos de experiência no setor de saúde e bem-estar, com passagens por 

empresas como Unimed, AllCare e Uniodonto, a executiva e empreendedora Mirele Rezende 

foi se conscientizando do cada vez maior número de ambientes tóxicos e, principalmente, da 

importância do bem-estar físico e mental na promoção da saúde, o que a levou à criação do 

Espaço Conectar em outubro de 2016. 

O autor foi apresentado a Mirele Rezende em outubro de 2017, quando a empreendedora 

estava em busca de dois sócios para viabilizar os investimentos necessários para a expansão do 

Espaço Conectar. O objeto deste Trabalho Aplicado, de desenvolver um plano de negócios para 

expansão do Espaço Conectar, surge da oportunidade dada ao presente autor de avaliar a 

viabilidade do negócio para fins de se tornar um desses sócios. 

A proposta envolvia uma demanda não apenas por investidores, mas por sócios que 

pudessem contribuir efetivamente com a gestão do negócio. A gestão do negócio era um ponto 
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crucial, visto que, no momento da entrada dos novos sócios, o Espaço Conectar já era uma 

operação com resultados positivos. No entanto, para realizar o grande potencial de aumento de 

faturamento, era necessário realizar uma expansão física para novas unidades, assim como 

buscar novas fontes de receita, conforme será detalhado posteriormente.  

Nesse contexto, utilizando-se das técnicas da Resolução Estruturada de Problemas 

(Structured Problem Solving), a Questão a ser respondida neste trabalho foi definida a partir de 

duas perguntas complementares: 

 

“Qual a percepção dos clientes sobre o modelo de negócios do Espaço Conectar e seu 

potencial de crescimento?” 

 

“Qual o potencial de retorno do Espaço Conectar com a injeção do capital necessário 

para a abertura de três novas unidades físicas e realização de projetos que visam o 

aumento das receitas?” 

 

Essas duas questões serão abordadas utilizando-se a estrutura SCQA (Situation – 

Complication – Question – Answer), ferramenta alinhada à metodologia de Resolução 

Estruturada de Problemas. 

É esperado que este Trabalho Aplicado contribua com uma maior disseminação do 

conhecimento sobre os serviços de sublocação, especialmente voltados para a área de saúde e 

bem-estar. Essa disseminação do conhecimento também se dará através da exploração, ao longo 

do Trabalho Aplicado, de conceitos aplicados, como estratégia do negócio, cálculos do retorno 

para os acionistas (VPL, TIR e payback descontado), viabilidade do plano de negócios e 

percepção do cliente sobre os diferenciais do negócio.  

Este trabalho também tem um significado especial do ponto de vista profissional, visto 

que o autor se tornou efetivamente sócio do negócio em abril de 2018, realizando um aporte de 

capital. Assim, este Trabalho Aplicado constitui uma oportunidade para explorar com maiores 

detalhes as decisões de negócios a serem tomadas. 
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2. A EMPRESA 

O Espaço Conectar, conforme informação disponível em seu website 

(www.spconectar.com.br), é uma empresa que faz o aluguel de imóveis, sobretudo residências, 

realiza investimentos de identidade visual e de infraestrutura e, posteriormente, subloca os 

espaços para a prestação de serviços relacionados ao bem-estar físico e mental, tais como: 

• Metodologias tradicionais: massoterapia, shiatsu, constelação familiar, sessões com 

psicólogos, sessões com coach emocional, dentre outros. 

• Terapias alternativas: cromoterapia, massagem ayurvédica, reiki, yoga, benção do útero, 

dentre outros. 

• Procedimentos estéticos: drenagem linfática, tratamento corporal para gordura 

localizada, limpeza de pele, design de sobrancelhas, dentre outros. 

 

Os profissionais que prestam esses serviços são os clientes do Espaço Conectar e a 

empresa refere-se a eles como “Conectados”. 

É fato que alguns dos procedimentos acima não possuem comprovação científica em 

relação a sua total eficácia. Um exemplo disso é a “benção do útero”, que é basicamente um 

ritual que consiste em meditações realizadas em épocas específicas do ano e que visam a 

canalização das energias femininas, conforme descrito pela criadora desse ritual (GRAY, 

2009).  

Há também, por outro lado, procedimentos que muitas vezes o público em geral não 

considera que tenham tido sua eficácia cientificamente comprovada, muito embora isso tenha 

ocorrido. Um exemplo disso é a massoterapia, técnica milenar que teve os seus benefícios sobre 

o estresse físico e psicológico cientificamente comprovado, conforme De Abreu, De Souza e 

Fagundes (2012). 

Entretanto, independente da comprovação científica ou não, o fato é que essas práticas 

levam, no mínimo, a um bem-estar emocional – fato justificado pelos constantes atendimentos 

que os(as) Conectados realizam. 

A primeira unidade do Espaço Conectar fica localizada na Avenida Onze de Junho, 160, 

Vila Clementino, São Paulo, estado de São Paulo. Essa unidade foi inaugurada em outubro de 

2016 e passou a apresentar resultados mensais positivos já a partir do quarto mês de operação.  

A Vila Clementino é um bairro bastante movimentado e com alta renda. Para fins de 

levantamentos estatísticos, a Vila Clementino é considerada parte da sub-região da Vila 

Mariana e a sua alta renda é observada em estatísticas do SEADE – Fundação Sistema Estadual 

de Análise de Dados (SEADE, 2000). Além da alta renda, esse é também um bairro com baixos 

http://www.spconectar.com.br/
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índices de violência, sendo que foram registrados não mais do que 2 homicídios por mês durante 

o ano de 2017, conforme estatísticas do 16° Distrito Policial (responsável pela Vila 

Clementino), consolidadas pelo jornal O Estado de São Paulo (ESTADÃO, 2017), como 

ilustrado na Figura 1 a seguir. Além disso, o Espaço Conectar fica localizado exatamente na 

mesma rua do 16° Distrito Policial, com impactos positivos na sensação de segurança por parte 

dos Conectados e de seus clientes. 

 

Figura 1 – Registro de Homicídios na Vila Clementino 

 

Fonte: ESTADÃO,2017. 

 

Do ponto de vista de localização comercial, observa-se também que, além da alta renda 

e baixa criminalidade da região, a unidade 1 do Espaço Conectar localiza-se em uma esquina 

com a rua Machado Bitencourt, conforme foto apresentada na Figura 2. Essa localização 

significa um benefício adicional, visto que, naturalmente, o cruzamento de ruas em uma esquina 

implica em um maior trânsito no local – isso em aquela que já é uma das ruas mais 

movimentadas do bairro.  



14 
 

Figura 2 – Espaço Conectar – Unidade 1 

 

Fonte: Equipe Espaço Conectar 

 

A Unidade 1 possui nove espaços (salas) disponíveis para sublocação e diversos 

materiais, móveis e equipamentos de apoio para a prestação dos serviços, tais como: mesas de 

apoio, cadeiras, lavatórios, macas, divãs, entre outros. Esses materiais e equipamentos podem 

ser livremente utilizados pelos Conectados. Dessa forma, um psicólogo pode solicitar que a sua 

sala seja montada com uma mesa, cadeiras de apoio e um divã. De forma similar, uma esteticista 

pode solicitar uma sala equipada com lavatório e maca de estética. 

Essa versatilidade é importante porque permite que as salas tenham multiuso, o que 

amplia as possibilidades de atendimento e, consequentemente, de receita. Além disso, os 

materiais e móveis são relativamente leves, o que facilita a sua movimentação e possibilita 

também que as salas sejam rapidamente montadas. As figuras 3 e 4 a seguir representam fotos 

de alguns desses móveis. 
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Figura 3 – Espaço Conectar – Sala equipada com divã, para uso de psicólogos 

 

Fonte: Equipe Espaço Conectar 

 

Figura 4 – Espaço Conectar – Sala equipada com maca, para uso de esteticistas 

 

Fonte: Equipe Espaço Conectar 
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O Espaço Conectar trabalha com dois tipos de sublocação de salas: aluguéis rotativos e 

aluguéis fixos. O aluguel rotativo ocorre quando o profissional deseja alugar uma sala por um 

determinado período de horas. O aluguel fixo consiste no aluguel de salas por um prazo maior, 

como meses. 

Do total de salas da unidade 1, três delas foram destinadas para aluguel rotativo e seis 

para aluguel fixo. De forma geral, o aluguel rotativo é contratado pelos Conectados que ainda 

não possuem uma agenda cheia de clientes e o aluguel fixo é mais procurado por aqueles que 

tendem a possuir uma agenda mais comprometida com a sua carteira de clientes. Observamos 

que, via de regra, essa diferenciação se dá muitas vezes em função da experiência do 

profissional, visto que quanto maior a experiência, maior a probabilidade de se ter mais clientes. 

O custo médio do aluguel rotativo é de R$ 70 por hora, e o custo do aluguel fixo é de 

R$ 2.500/mês. Ou seja, se ambas as modalidades fossem colocadas numa base mensal, observa-

se que é cobrado um valor maior para o aluguel rotativo, justamente pela comodidade e 

flexibilidade do agendamento das salas. 

Essas modalidades possibilitam um maior controle por parte dos Conectados 

(profissionais liberais), visto que aqueles que ainda não possuem uma ampla e fiel base de 

clientes (usuários/pacientes) podem alugar as salas por apenas algumas horas específicas – que 

coincidem com o agendamento confirmado do serviço a ser prestado. Por outro lado, aqueles 

profissionais liberais que possuem uma ampla agenda podem optar pelo aluguel fixo, já tendo 

a certeza do aluguel de um espaço por meses a um custo menor. Há também uma diferenciação 

por parte da modalidade do aluguel fixo pois, ao fazer essa opção, o Conectado recebe uma 

cópia da chave da sua sala e pode personalizá-la da forma que quiser, trazendo inclusive móveis 

e materiais de seu uso próprio.  

Para os Conectados que optam pela sublocação rotativa, os agendamentos são realizados 

através de aplicativo de mensagens (Whatsapp) gerenciado pela própria empreendedora, e a 

liberação para entrada no imóvel é realizada a distância, através do uso de portaria eletrônica, 

isso para o caso de profissionais liberais já conhecidos e cadastrados. Quando há a ocorrência 

de novos profissionais liberais, a empreendedora agenda uma reunião presencial para apresentar 

o imóvel, além de conhecer e entrevistar esse profissional. 

A portaria eletrônica funciona a distância, pois quando alguém a toca, automaticamente 

o equipamento faz uma ligação para o celular cadastrado. Considerando-se que o uso de cada 

sala é feito através de um agendamento prévio, a equipe do Espaço Conectar sabe exatamente 

a hora que cada Conectado deve aparecer no imóvel, fato que também facilita o atendimento. 
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Essa ferramenta foi elaborada visando, num primeiro momento, a redução de custos, 

que também é alcançada através da inexistência de funcionários. 

Muito embora a portaria eletrônica seja importante para a redução de custos, a sua 

adoção levou a uma ainda melhor avaliação do Espaço Conectar por parte dos seus clientes, 

visto que, ao permitir a entrada dos Conectados de forma remota, sem seguranças ou outras 

formas de controle, o Espaço Conectar mostra um grau de confiança incomum junto aos seus 

Conectados. Essa forma de trabalho é mantida desde 2016 e deve ser mantida assim, uma vez 

que, desde então, não foram registrados problemas de segurança. 

Ainda como parte da descrição da empresa, é importante mencionar que no Facebook o 

Espaço Conectar recebeu 36 avaliações públicas, com notas que podem variar de uma a cinco 

estrelas. Embora algumas avaliações tenham sido realizadas pelos próprios sócios, é fato que o 

resultado geral é surpreendentemente positivo, pois 35 pessoas (97% do total de avaliações) 

avaliaram o Espaço Conectar com 5 estrelas e 1 única pessoa avaliou a empresa com 4 estrelas 

– o que também é uma ótima nota (FACEBOOK, 2018). Um resumo das avaliações do Espaço 

Conectar no Facebook pode ser visualizado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Página de Avaliações do Espaço Conectar no Facebook 

 

Fonte: FACEBOOK, 2018. 

 

Do ponto de vista financeiro, as receitas e despesas do Espaço Conectar totalizam 

mensalmente os seguintes valores médios: 

• Receitas: 

o Aluguéis Rotativos = R$ 70,00 x 3 x 20 horas médias = R$ 4.200,00 
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o Aluguéis Fixos = R$ 2.500,00 x 6 = R$ 15.000,00 

o Total de Receitas = R$ 19.200,00 

• Despesas 

o Aluguel = R$ 10.000,00 

o Contador, limpeza, água, luz, IPTU, materiais diversos = R$ 2.500,00 

o Total de Despesas = R$ 12.500,00 

• Resultado médio mensal: R$ 6.700,00 

 

Conforme já mencionado, o aluguel fixo é menos rentável que o aluguel rotativo; 

contudo, ele oferece uma margem de proteção para as despesas fixas, visto que representa uma 

receita certa e, portanto, menor risco de variabilidade do fluxo de caixa. 

O cenário acima reflete a situação antes da intervenção e implantação do Plano de 

Negócios resultante deste trabalho, visto que até então, a empresa possuía apenas duas fontes 

de receita: aluguéis rotativos e aluguéis fixos. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Modelos de Negócios 

A EAESP-FGV já teve dissertações de mestrado referentes ao tema de desenvolvimento 

e implantação de modelos de negócios, principalmente para o mercado de cosméticos (CHEN, 

2017). 

 Uma questão importante referente esse assunto é diferenciar os conceitos de modelos de 

negócios de planos de negócios. Nesse sentido, segundo Chen (2017): 

 

Um plano de negócios, de acordo com Sahlman (1997), seria um documento 

que detalha, em linguagem escrita, o passo a passo de como o negócio deverá 

ser realizado e se ele é viável economicamente. Normalmente, planejam-se 

em detalhe as oportunidades que o empreendedor ou o empresário estão 

procurando. Nesse documento, apresentam-se os custos e as despesas do 

projeto, o investimento inicial, a estratégia adotada para o crescimento e uma 

futura projeção de receita e lucro nos próximos anos. Tal documento pode ser 

longo e descritivo, diferentemente de um modelo de negócio, que pode ser 

feito em uma única página. (CHEN, 2017, p. 24). 

  

Segundo Wirtz (2016), o conceito de modelos de negócios tem sido discutido e 

analisado por diversos autores ao longo dos anos e houve uma evolução na construção do 

próprio conceito, sendo que o conceito de modelos de negócios possui três fases distintas: a 

fase inicial, com os trabalhos de Konczal e Dottore em 1975; a fase de formação dos primeiros 

conceitos sobre modelos de negócios – entre os anos de 1997 e 2002; e a fase de diferenciação 

dos modelos de negócios, que se iniciou a partir de 2003 e segue até o momento presente. A 

Figura 6 a seguir apresenta a linha evolutiva da literatura sobre modelos de negócios, indicando 

seus principais autores. 
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Figura 6 – Visão geral da literatura do campo de pesquisas de modelos de negócios 

 

Fonte: Wirtz (2016, p. 38)
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Segundo Wirtz (2016), a atual fase de diferenciação é marcada pela segmentação das 

orientações dos modelos de negócios em três categorias: orientados para a estratégia, orientados 

para a teoria das organizações e orientados para a tecnologia. 

Conforme o mesmo autor, durante a fase inicial dos estudos de modelos de negócios, 

estes eram mais orientados para os processos e para o nível de produto. Com a evolução dos 

estudos, o conceito de modelos de negócios passou a ser mais orientado para o nível da 

companhia. As três segmentações acima mencionadas se diferenciam, basicamente, pelo maior 

ou menor foco dado aos processos e a estratégia, conforme ilustrado na Figura 7 a seguir. 

 

Figura 7 – Desenvolvimento das três teorias básicas em direção a uma convergência de visão 

de modelos de negócios 

 

Fonte: Wirtz (2016, p. 39) 

 

 

3.2 Planos de Negócios 

Em relação aos planos de negócios, para que estes estejam alinhados com a linguagem 

dos investidores, segundo Sahlman (1997), eles devem abordar os seguintes quatro pontos 

fundamentais: Pessoas, Oportunidade, relação Risco e Retorno e o Contexto Geral em que o 

negócio está inserido.  
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De forma mais específica, Sahlman (1997) menciona que o item Pessoas deve abordar 

questões importantes como o perfil daqueles que gerenciam o negócio, seus retrospectos e 

realizações acadêmicas e profissionais, como respondem às adversidades e quais são as suas 

motivações. 

Do ponto de vista da Oportunidade, diversos itens relacionados ao negócio devem ser 

abordados, tais como entender quem é o consumidor, como o produto ou serviço será 

precificado, como o negócio alcançará os segmentos identificados de clientes, qual será o custo 

para conquistar o cliente, qual o custo para entregar o produto ou serviço e qual o nível de 

complexidade relacionado à manutenção do cliente. 

Uma questão fundamental para qualquer negócio é a relação Risco e Retorno, que 

Sahlman (1997) sintetiza como uma abordagem de tudo que pode dar certo ou errado no 

negócio – e como a equipe pode responder a cada situação. 

Finalmente, o Contexto Geral deve abordar fatores que podem ter mudanças 

significativas, e inevitáveis, tais como o ambiente regulatório, tendências demográficas, taxas 

de desemprego e inflação. Se fizermos um paralelo com o campo de estudos das Finanças, 

podemos concluir que esse item corresponde ao risco sistêmico do ambiente de negócios. 

 

3.3 O Modelo SCQA 

Conforme comentado, para o desenvolvimento deste plano de negócio foi utilizada a 

técnica Structured Problem Solving, descrita por Minto (2009), Rasiel ( 1999) e Senge (1990), 

e apresentada na disciplina Desafio Competitivo do MPGC, conduzida por uma equipe da 

empresa de consultoria Ernest & Young (E&Y). 

Segundo os profissionais e especialistas da EY Prando e Segoshi (2016), o modelo 

SCQA proporciona uma ótima opção para a Resolução Estrutura de Problemas (Structured 

Problem Solving), descrevendo os fatores principais e o direcionamento para a solução de 

problemas. 

 Esse modelo consiste nos seguintes tópicos: (1) Situação (Situation) – descrever a 

situação atual do caso em questão; (2) Complicação (Complication) – sumarizar o problema 

que a situação atual está causando; (3) Questão (Question) – esclarecer o objetivo e (4) 

Respostas (Answer) – o que está se tentando resolver. 

 Esse modelo é parte integrante do Princípio da Pirâmide Minto (MINTO, 2009) e foi 

criado como uma técnica para organizar o raciocínio em relação a qualquer assunto. De acordo 

com a autora, organizar uma questão central em forma de pirâmide ajuda a organizar as ideias 
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e o princípio da Pirâmide Minto se concentra no processo de raciocínio que precede a resolução 

dos problemas. 

 Nesse sentido, o modelo SCQA (SCQ FrameworkTM) é uma estrutura de raciocínio 

hierarquizada que quebra o problema em pequenas partes que suportam a tese principal. 

 

3.4 Inovação frugal e inovação disruptiva 

 A inovação frugal é analisada por Zeschky, Winterhalter e Gassmann (2014). Segundo 

esses autores, ainda que tecnologias existentes sejam empregadas na maior parte dos casos, 

inovações frugais são tipicamente construídas em novas arquiteturas de produtos que permitam 

novas aplicações a um preço menor que o de soluções existentes. Nesse sentido, as inovações 

frugais contribuem para a sustentabilidade, com base em três pilares: economicamente 

sustentada no tempo, socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável (SACHS, 2010). 

 A inovação disruptiva, segundo Barbosa Junior (2016) é caracterizada pelo fato de que, 

inicialmente, o produto (ou serviço) tem, inicialmente, desempenho inferior aos seus pares de 

mercado, atingindo uma parcela de clientes até então relegada a segundo plano. Ao longo do 

tempo, a inovação disruptiva aperfeiçoa seu desempenho até controlar o mercado de seus pares. 

A empresa americana Amazon é um bom exemplo de inovação disruptiva, pois, ela surgiu como 

uma opção às livrarias tradicionais, no início com um desempenho tímido e, ao longo do tempo, 

foi melhorando o seu desempenho até controlar o mercado de seus pares. 

 

3.5 Modelos de Valuation 

 A literatura apresenta três modelos principais para a apuração do valor de um 

determinado ativo. Esses modelos são: avaliação por múltiplos, Opções Reais e o Fluxo de 

Caixa Descontado usando-se o CAPM (Capital Asset Pricing Model) para definição da taxa de 

desconto. 

 Esses são modelos clássicos para valuation, ou seja, para a apuração do valor de um 

determinado ativo. A EAESP-FGV aborda esses modelos em diversos de seus cursos, inclusive 

na graduação, através do livro de Brigham, Ehrhardt e Gapenski (1999). De acordo com essa 

literatura, temos os seguintes modelos de valuation: 

• Avaliação por múltiplos: apura-se o valor de uma companhia através da comparação de 

um múltiplo (por exemplo, EBITDA) de um grupo de companhias abertas. Por exemplo, 

se um grupo de empresas de um determinado setor tem o seu valor baseado, em média, 

em 10 vezes o EBITDA, então o valor de uma outra companhia, não listada, desse 

mesmo setor, seria de 10 vezes o seu próprio EBITDA. O ponto positivo dessa técnica 
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é que ela é muito simples de ser aplicada. Há também pontos negativos, pois, essa 

técnica ignora as particularidades específicas de uma empresa alvo do valuation. No 

Brasil, o pequeno número de empresas listadas também é um limitante para o uso da 

técnica. 

• Opções Reais: esse modelo se baseia no fato de que, uma vez que um projeto seja 

iniciado, os gestores da companhia têm a opção de tomar ações diversas conforme a 

influência das mudanças de mercado e ações de competidores frente ao projeto iniciado. 

Nesse contexto, há três questões principais a serem consideradas: identificar a melhor 

resposta para mudanças de condições, determinação do valor de uma opção real e 

estruturar projetos que possam criar opções reais, ou seja, projetos que permitam essa 

flexibilidade. 

• Fluxo de Caixa Descontado utilizando-se o CAPM (Capital Asset Pricing Model) como 

taxa de desconto: esse modelo é largamente utilizado em todo mundo. O seu conceito 

central é que o valor de uma empresa consiste no somatório do valor presente dos seus 

fluxos de caixa futuros, sendo que esses fluxos de caixa devem ser descontados por uma 

determinada taxa de juros. Essa taxa é apurada através do CAPM, modelo que considera 

que há uma relação entre os retornos de um ativo, sua volatilidade, e os retornos 

apurados por ativos livres de risco. 

  

 

 

4. METODOLOGIA APLICADA NO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

NEGÓCIO 

 A questão de pesquisa deste trabalho aplicado foi respondida através do uso das 

ferramentas anteriormente discutidas. Primeiramente foi utilizado o modelo SCQA para 

possibilitar uma análise estruturada do problema envolvido na elaboração do plano de negócios, 

como detalhado na seção 4.1 a seguir. Visando melhorar o entendimento da percepção dos 

clientes atuais sobre o modelo de negócio da empresa, foi realizada uma pesquisa qualitativa 

junto a esses clientes, a qual é detalhada na seção item 4.2. 

A organização do plano de negócios foi estruturada utilizando-se o modelo de Sahlman 

(1997), descrito anteriormente no item 3.2.  

É importante destacar, ainda, que, na apresentação da simulação dos resultados 

financeiros do plano de negócios, foram utilizados dados de orçamento e dados reais 

multiplicados por um determinado fator. Esse procedimento se faz necessário porque este 
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trabalho estuda uma empresa existente e em operação e a divulgação dos dados reais exatos 

poderia representar um problema caso esse presente trabalho fosse acessado por concorrentes. 

 

4.1 Aplicação do Modelo SCQA 

 

4.1.1 Situação (Situation) 

Conforme mencionado anteriormente, o Espaço Conectar é uma empresa que promove 

a sublocação de espaços (salas) para profissionais prestadores de serviços relacionados ao bem-

estar físico e mental.  

A empresa foi fundada em outubro de 2016 e começou a apresentar resultados positivos 

logo nos seus primeiros meses de operação. O Espaço Conectar é muito bem avaliado por seus 

clientes, conforme sistema de avaliação publicamente disponível no Facebook. 

No momento em que o autor foi apresentado para a empreendedora Mirele Rezende, em 

outubro de 2017, esta mencionou o desejo de ampliar as operações do Espaço Conectar. A 

origem desse desejo está relacionada não apenas a questões de retorno financeiro, mas também 

ao desejo de atender a uma demanda reprimida, constatada pelo fato de que as salas da unidade 

1 já se encontravam bastante ocupadas.  

Atender a essa demanda é importante porque o Espaço Conectar, por permitir a 

sublocação de salas por hora, é uma alternativa de viabilização de trabalho para profissionais 

liberais que se encontram em um momento inicial de suas carreiras, no qual não teriam 

condições de arcar financeiramente com os custos de um aluguel fixo normal. 

 

4.1.2 Complicação (Complication) 

A situação apresentada em outubro de 2017 possuía alguns desafios relevantes, tais 

como os investimentos necessários para a criação de uma nova unidade, pois, após a locação 

de um novo imóvel, o Espaço Conectar precisa realizar diversas reformas para que o local tenha 

a identidade visual da marca, tais como a instalação de paredes de drywall e a pintura de várias 

paredes com cores diversificadas. Além disso, é necessário também realizar a compra de vários 

móveis e materiais, tais como mesas, cadeiras, divã, macas, colchonetes para meditação, 

equipamentos de estética, dentre outros. 

Esse cenário se apresentava particularmente mais complexo para a idealizadora Mirele 

Rezende, pois atualmente ela se apresenta pouca capacidade de investimentos. Além disso, um 

simples endividamento bancário por parte da empresa seria complicado, tendo em vista as 
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altíssimas taxas de juros normalmente praticadas pelos bancos brasileiros, a despeito da recente 

redução das taxas de juros (NOGUEIRA, 2018). 

Outra questão que se apresentava como uma complicação era como o Espaço Conectar 

conseguiria gerar receitas adicionais. Existiam ideias que necessitavam de recursos financeiros 

para serem colocadas em prática. Uma dessas ideias era realizar cursos e treinamentos, o que 

resultaria em um ainda maior giro das salas e receitas adicionais com as inscrições dos cursos. 

Outra ideia para gerar receitas adicionais era a criação de um aplicativo específico do 

Espaço Conectar para celulares. Conforme já mencionado, atualmente as reservas são efetuadas 

através do aplicativo Whatsapp, sendo que o Espaço Conectar possui em torno de 70 clientes 

cadastrados no seu grupo. Isso representa uma limitação, pois a prática mostra que grupos muito 

numerosos dificultam a comunicação. A criação de um aplicativo específico serviria para 

dinamizar a relação entre os terapeutas e seus pacientes, além de facilitar outras questões, como 

o pagamento online. 

 

4.1.3 Questão (Question) 

A Situação e Complicação acima expostas levam aos grandes questionamentos sobre a 

intervenção realizada, que representam as já mencionadas questões principais do presente 

Trabalho Aplicado, a seguir reproduzidas: 

 

“Qual a percepção dos clientes sobre o modelo de negócios do Espaço Conectar?” 

 

“Qual o potencial de retorno do Espaço Conectar com a injeção do capital necessário 

para a abertura de três novas unidades físicas e realização de projetos que visam o 

aumento das receitas?” 

 

Essas duas questões se fazem presentes porque, antes de a empresa optar por uma 

expansão, é importante compreender se a percepção dos clientes está alinhada com o modelo 

de negócios. Caso eventualmente seja observado que há um desalinhamento, então, essa seria 

uma oportunidade para que a equipe do Espaço Conectar realizasse uma correção de rumo a 

fim de ajustar a expansão à correta estratégia. 

A segunda pergunta também é importante porque os dois novos sócios, dentre eles o 

próprio autor, precisam analisar a viabilidade do investimento a ser realizado, incluindo quando 

o investimento será retornado e qual será o retorno. 

 



27 
 

4.1.4 Resposta (Answer) 

A questão da percepção dos clientes é um ponto crucial para o Espaço Conectar, e a 

empresa tinha a expectativa de que havia uma boa percepção dos clientes em relação ao modelo 

de negócios praticado. Essa expectativa existia em função das excelentes avaliações que já 

tinham sido recebidas, o que foi tratado em tópicos anteriores.  

Para que nenhuma dúvida persistisse, o Autor elaborou questões para a realização de 

entrevistas qualitativas que explorassem esse tópico. As perguntas das entrevistas e as respostas 

concedidas serão exploradas nos tópicos a seguir; contudo, já se reforça que as perguntas da 

entrevista foram elaboradas tendo-se em vista aquilo que a teoria aponta como perguntas a 

serem respondidas por um modelo de negócios. 

Para a complicação anteriormente mencionada e relacionada aos investimentos 

necessários para expansão das unidades físicas e realização dos projetos que visam o aumento 

da receita, chegou-se à conclusão de que é uma solução a admissão de novos sócios na 

sociedade, que, por sua vez, realizariam injeções de capital. 

Em relação aos projetos que aumentam a receita, além dos cursos, treinamentos e 

lançamento de aplicativo, foi também levantada uma outra possibilidade que, muito 

provavelmente, mudará o patamar de negócios do Espaço Conectar. 

Essa nova ideia é tornar o aplicativo próprio do Espaço Conectar uma plataforma para 

que proprietários de imóveis ociosos possam se cadastrar no aplicativo e, a partir daí, possam 

disponibilizar os seus espaços ociosos para serem locados por profissionais do Espaço 

Conectar. Isso tornaria o Espaço Conectar como uma espécie de Airbnb do bem-estar físico e 

mental.  

O aplicativo Espaço Conectar está sendo criado para ser uma plataforma única que 

concentre os cadastros de terapeutas e clientes, os agendamentos, os pagamentos e o cadastro 

de eventuais imóveis ociosos que poderão também ser disponibilizados para sublocação. O 

Espaço Conectar obteria uma fonte adicional de receita através da cobrança de uma taxa de 

cadastro junto a esses novos imóveis. 

 O aplicativo do Espaço Conectar pode ser considerado como uma inovação frugal, pois,  

essa classificação como frugal se baseia no fato de que esse novo produto (aplicativo) está sendo 

elaborado para atingir um grupo de clientes totalmente novo (imóveis ociosos) através de 

tecnologias já existentes, que é exatamente o caso dos aplicativos de celulares. 

Além disso, esse novo produto contribui para a sustentabilidade do planeta, atendendo 

às três premissas de Sachs (2010), a seguir enunciadas: (1)  é economicamente sustentável, visto 

que representará uma nova fonte de receita para a empresa; (2)  é também socialmente inclusivo, 
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visto que aumentará ainda mais as possibilidades de atendimento por parte dos terapeutas e 

contribuirá para a otimização da ocupação de imóveis hoje ociosos; (3) é ambientalmente 

sustentável, na medida em que é totalmente online, evitando a utilização de papel e, na medida 

em que, ao contribuir para a melhoria da taxa de ocupação de imóveis hoje ociosos, pode 

diminuir a necessidade de construção de novos imóveis, melhorando a ocupação do solo do 

planeta. Dessa forma, observamos que o aplicativo do Espaço Conectar se encaixa em todas as 

definições de uma inovação frugal. 

 

 

4.2 Questionário Qualitativo 

O questionário qualitativo constitui uma oportunidade para responder não apenas a 

Questão de Pesquisa relacionada a percepção dos clientes, mas, também uma oportunidade para 

se levantar a opinião dos clientes sobre os diferenciais do Espaço Conectar, seus pontos fortes 

e fracos, bem como projetos futuros, como o novo aplicativo próprio. 

Em seu trabalho de dissertação, Chen (2017) também abordou as mais importantes 

questões que devem ser respondidas por um modelo de negócios, como descrito a seguir: 

 

De acordo com Afuah e Tucci (2003 apud Osterwalder, 2004), um modelo de 

negócio deve responder às seguintes questões:  

Qual o valor a se oferecer aos clientes? 

Quais os clientes a que se oferecerá esse valor? 

Como fixar um preço para o valor? 

A quem cobrar esse valor? 

Que estratégias usar para fornecer esse valor? 

Como fornecer o valor? 

(CHEN, 2017, p. 24) 

 

Considerando o acima exposto, o seguinte questionário foi elaborado: 

(1) Fale um pouco sobre você: qual o seu nome, área de atuação e experiência na área. 

(2) Desde quando você é cliente do Espaço Conectar? 

(3) Você é um cliente que optou pelos aluguéis fixos ou flutuantes? 

(4) Quais foram as razões para a escolha da modalidade de aluguel? 

(5) As diferentes opções de aluguel foram criadas com o objetivo de dar maior flexibilidade 

de custos para nossos clientes. Como você avalia as nossas propostas de custos? 
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(6) As unidades do Espaço Conectar são próximas a estações de metrô. Qual é a importância 

disso para o seu atendimento? 

(7) Porque você escolheu o Espaço Conectar como parceiro do seu negócio, em relação às 

outras opções do mercado? 

(8) Na sua opinião, quais são os pontos fortes do Espaço Conectar? 

(9) Em que áreas você acredita que há oportunidades de melhoria? 

(10)  Na sua opinião, o Espaço Conectar oferece inovações na área de sublocação 

especializada em bem-estar? Caso positivo, quais seriam essas inovações? Caso 

negativo, quais são as opções do mercado que apresentam inovações? 

(11) Atualmente os agendamentos são feitos através de Whatsapp. Você acredita que o 

lançamento de aplicativo exclusivo para isso beneficiará a sua rotina de serviços? Caso 

positivo, como? Caso negativo, por quê? 

(12) Esse aplicativo que será lançado também terá um módulo para a realização dos 

pagamentos dos aluguéis flutuantes das salas. Você acredita que isso beneficiará a sua 

rotina de serviços? Caso positivo, como? Caso negativo, por quê? 

 

 

4.2.1 Aplicação do Questionário 

 O questionário anteriormente mencionado foi disponibilizado através do Google Forms 

para todos(as) os(as) Conectado(a)s e também para clientes em prospecção. O questionário foi 

disponibilizado para um total de 35 pessoas durante o começo de abril de 2018 e não havia, 

necessariamente, a necessidade das pessoas se identificarem, muito embora a pergunta 1 pede 

a identificação das pessoas. 

 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Resultados dos Questionários Qualitativos 

O questionário qualitativo foi respondido por 16 terapeutas do Espaço Conectar, o que 

representa um nível de resposta de quase 50% do total de pessoas para as quais o questionário 

foi enviado. 

Os resultados desta pesquisa permitiram ao Espaço Conectar constatar que o grande 

número de avaliações positivas observadas no Facebook faz sentido e, além disso, os 

Conectados possuem uma ótima percepção do modelo de negócios do Espaço Conectar. 
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As respostas obtidas junto aos Conectados se refletem nas seguintes constatações:  

 

1. Profissionais com atuação fortemente diversificada. 

O ramo de terapias alternativas e de bem-estar é bastante diversificado, e o Espaço 

Conectar ficou satisfeito em constatar que essa diversificação se reflete no perfil dos seus 

clientes, visto que, dentre aqueles que responderam a pesquisa, temos profissionais que atuam 

em áreas tão diversas como: Reiki, cristais, hipnoterapia, meditação, constelação familiar, 

constelação sistêmica, acupuntura auricular, florais de Bach, barras de access, facelift, coach 

integrativa, constelação apométrica, mesa riônica e esteticista. 

 

2. O Espaço Conectar tem êxito na fidelização de antigos clientes e em atrair e manter 

novos. 

O Espaço Conectar foi inaugurado em outubro de 2016 e, assim sendo, podemos 

considerar que clientes com mais de um ano de atuação são clientes “antigos”. Nesse sentido, 

observamos que praticamente metade dos clientes que responderam a pesquisa estão com o 

Espaço Conectar há mais de ano e, simultaneamente, há também clientes novos, sendo a mais 

recente uma esteticista cliente há apenas duas semanas. 

 

3. O aluguel flutuante é fundamental para que os clientes tenham flexibilidade e controle 

de custos. 

A maior parte dos clientes do Espaço Conectar optou pelo aluguel flutuante. 

Observamos que todos os clientes que fizeram essa opção a fizeram devido à maior flexibilidade 

e controle de custos, explicitando isso das mais diversas formas, mas que possuem o mesmo 

significado final, como: “controle financeiro”, “praticidade de poder alugar eventualmente”, 

“não ter uma dívida grande no final do mês”, “flexibilidade no agendamento”, “menos custos 

fixos”, dentre outros. 

Essa flexibilidade é ainda mais importante para aqueles profissionais que ainda não 

possuem uma frequência fixa de clientes e isso ficou demonstrado na seguinte resposta da 

terapeuta Elaine Cristina Fernandes: “(...) beneficia profissionais em todos os estágios de sua 

carreira (...)”. 

 

4. Os clientes estão satisfeitos com a proposta de custos do Espaço Conectar. 

A pesquisa demonstrou resultados positivos em relação ao feedback dado pelos clientes 

em relação à proposta de custos do Espaço Conectar. 
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Houve diversos elogios em relação a esse ponto, visto que a proposta de custos foi 

avaliada como: “boa”, “justa”, “coerente”, “ótimo”, “avalio como excelente, justa e respeitosa, 

gosto muito”, “gosto bastante”, “excelente”, entre outros. 

 

5. É muito importante que as unidades sejam localizadas próximas ao metrô. 

Embora a esteticista Roberta tenha alegado que a maioria das suas clientes não utilizam 

o metrô, praticamente todos os outros clientes foram unânimes em mencionar que esse é um 

fator importante, pois, dentre outras questões, essa proximidade permite “facilidade para chegar 

e almenta (sic) o fluxo de clientes”, “fácil referência e também pela praticidade de locomoção 

nossa e do cliente”. 

Essa constatação foi importante para corroborar a percepção dos sócios da empresa, que 

estabeleceram no Plano de Negócios a expansão das unidades próprias para bairros de São 

Paulo com alta renda e próximos a estações do metrô. 

 

6. O ambiente é agradável e isso é altamente valorizado. 

No meio de uma sociedade com ambientes cada vez mais tóxicos, o Espaço Conectar 

surgiu como uma proposta para a melhoria do corpo, mente e espírito das pessoas. Assim sendo, 

é esperado que um ambiente que trabalha com o bem-estar seja um ambiente saudável, e a 

pesquisa qualitativa mostrou que o Espaço Conectar está no caminho certo. 

Diversas questões foram apontadas como decisivas para que os clientes escolhessem o 

Espaço Conectar como parceiro de negócios, tais como: localização, decoração e flexibilidade 

no agendamento. 

Entretanto, destaca-se o feedback altamente positivo em relação ao ambiente. Os 

clientes consideraram o ambiente “acolhedor”, “agradável”, aconchegante, dentre outras 

características positivas. Além disso, a “energia” do ambiente também foi mencionada por mais 

de um cliente. 

Essa questão do ambiente é uma daquelas questões intangíveis que fazem toda a 

diferença no ambiente de trabalho. 

Importante ressaltar que a existência de um bom ambiente não é mérito isolado dos 

gestores. O Espaço Conectar tem um bom ambiente porque tem um local de convívio de 

profissional alinhado com o conceito de bem-estar. Isso se reflete em questões que vão além do 

simples atendimento, pois, há um senso de comunidade, em que todos procuram ajudar os 

outros, inclusive em questões menores, como cada um cuidar da limpeza do seu ambiente. 
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Do ponto de vista do Plano de Negócios, isso serve como orientação para que a expansão 

do Espaço Conectar seja feita considerando-se também o perfil dos novos clientes, que deve 

ser alinhado ao perfil dos já existentes. Isso já é praticado atualmente, visto que o Espaço 

Conectar já recusou clientes que não estavam alinhados a sua proposta. 

 

7. Os clientes reconhecem diversos pontos positivos. 

Os clientes apontaram diversos pontos positivos para o Espaço Conectar, tais como: 

localização, flexibilidade de agendamentos, ambiente, confiança e rapidez no agendamento. 

As respostas para essa pergunta estão em linha com as expectativas dos sócios da 

companhia, sendo úteis para corroborar sua percepção inicial. 

Algo importante e que foi mais de uma vez mencionado é a flexibilidade e agilidade que 

a gestão do Espaço Conectar oferece no agendamento das salas.  

Quando os clientes se referem a flexibilidade, eles estão se referindo ao fato de que é 

possível fazer uma reserva prévia de uma sala e solicitar posteriormente o cancelamento dessa 

reserva. Essa situação pode ocorrer quando, por exemplo, o paciente de um dos nossos clientes 

cancela o atendimento com o terapeuta. Nessa situação, não faz sentido o terapeuta manter a 

sala alugada. 

É óbvio que, em um primeiro momento, isso é uma situação negativa para o Espaço 

Conectar, visto que esse aluguel flutuante cancelado poderia ter sido ocupado por outro 

profissional. Entretanto, além de historicamente não terem sido observados abusos nas 

solicitações de cancelamentos, é justamente essa flexibilidade que é considerada como um dos 

principais pontos positivos, como confirmado pela pesquisa aplicada. 

Dessa forma, foi tomada a decisão de que essa flexibilidade será mantida com a 

implantação do aplicativo de agendamentos. 

 

8. Há oportunidades de melhorias, que serão atendidas na expansão do negócio. 

Uma grande parte dos clientes que responderam a pesquisa fizeram elogios e 

mostraram-se satisfeitos com o Espaço Conectar. Contudo, houve também algumas questões 

recorrentes que representam oportunidades de melhoria, tais como: uma melhor climatização 

das salas, espaços mais amplos para cursos e eventos, maior acessibilidade (rampas) na entrada 

e uma maior divulgação, tanto interna como externa, dos serviços oferecidos pelos clientes. 

Essas questões estão em linha com aquilo que a percepção da empreendedora Mirele e 

seus sócios apontava, tanto que esses itens estão sendo equacionados na expansão para futuras 

unidades. 
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Em relação à climatização, o que ocorre é que na unidade atual não há aparelhos de ar 

condicionado, visto que eles já não existiam quando o local foi alugado e seria muito 

dispendioso fazer a instalação de novos aparelhos. Dessa forma, a solução que se encontrou foi 

a instalação de ventiladores, que ajudam a amenizar o calor do ambiente em épocas amenas, 

mas, não são muito eficazes durante o verão, por exemplo. Por outro lado, a segunda unidade 

foi concebida já se tendo isso em mente. A segunda unidade está localizada num local onde 

antes funcionava uma escola de inglês, sendo que há aparelhos de ar condicionado em 

praticamente todas as salas. 

A questão dos espaços mais amplos para a realização de cursos e eventos também foi 

solucionada, visto que, enquanto a primeira unidade possui nove salas de atendimento,  a 

segunda unidade é significativamente maior, possuindo um total de quinze salas. Além disso, 

há também salas mais amplas, ideais para cursos. 

Uma empresa destinada ao bem-estar deve ser, acima de tudo, inclusiva. Assim sendo, 

é fato que a unidade original do Espaço Conectar não possui acessibilidade (rampa) para 

cadeirantes, por exemplo. Essa é uma questão que permanecerá na primeira unidade, visto que 

não seria possível realizar uma reforma de adaptação em virtude da estrutura do imóvel. 

Entretanto, a segunda unidade foi concebida já se levando em conta a importância da 

acessibilidade, através da instalação de rampas de acesso. 

Em relação à divulgação dos serviços, os sócios pretendem atender essa demanda 

através de ações mais focadas de divulgação de conteúdo através das redes sociais e eventos. 

 

9. Alguns clientes reconhecem inovações do Espaço Conectar, mas, as inovações 

precisam ser mais divulgadas e reconhecidas. 

Alguns dos clientes que responderam a pesquisa indicaram que não tinham como avaliar 

as eventuais inovações, sendo que ocorreram respostas como “atendo em poucos lugares até 

hoje, portanto não tenho como avaliar”, “não sei te responder, acredito que para o propósito do 

espaço, ele está sempre em atualização, se renovando sempre que precisa” e “não tenho 

conhecimento do mercado nessa profundidade”. 

Isso significa que o Espaço Conectar tem como responsabilidade melhorar a sua 

comunicação, no sentido de difundir melhor as suas inovações. 

Em relação às inovações, a pesquisa indicou que os clientes reconhecem como 

inovações questões como a flexibilidade nos agendamentos, mencionada em tópicos anteriores, 

e a flexibilidade também no uso do espaço, visto que é possível fazer a locação das salas em 

qualquer dia da semana, inclusive aos sábados e domingos. 
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Essa flexibilidade oferecida é algo realmente inovador e diferenciado, visto que os 

concorrentes não funcionam durante dias como domingo e, em relação aos cancelamentos de 

agendamentos, a prática do mercado é que esses eventuais cancelamentos são realizados 

mediante a cobrança de multas. Isso é algo que o Espaço Conectar não realiza, visando oferecer 

um maior apoio a seus clientes, o que se reverte em maior fidelização. 

Um ponto de grande relevância foi o fato de que a pesquisa identificou a confiança 

depositada pelo Espaço Conectar nos seus clientes como uma importante inovação, e isso ficou 

claro na seguinte observação: “Confiança no cliente que faz seu próprio pagamento (...)”. 

O Espaço Conectar confia nos seus clientes. Essa confiança se materializa, 

principalmente, no fato de que são os próprios clientes do Espaço Conectar que realizam os 

pagamentos das horas locadas. Para que isso seja feito, há na recepção uma máquina de cartão 

de crédito, que é utilizada por cada cliente dos aluguéis flutuantes, após os atendimentos 

realizados. Não há no mercado ninguém que adota esse tipo de postura. 

É importante destacar, no entanto, que a futura expansão do negócio requererá uma 

gestão cuidadosa da base de clientes para que esse diferencial seja mantido, uma vez que a 

confiança tende a se perder naturalmente com o aumento da base de clientes. 

 

10. Os clientes, em sua maioria, acreditam que o aplicativo de agendamentos será 

positivo. 

Nenhum cliente respondeu a pesquisa dizendo que o lançamento de um aplicativo de 

agendamentos seria negativo. No entanto, alguns poucos clientes mencionaram que esse 

aplicativo seria indiferente em relação ao método atual de agendamento, via Whatsapp. 

Para praticamente a totalidade daqueles que responderam a pesquisa, o aplicativo será 

positivo, com destaque para as seguintes observações: “Acredito que sim. Trazendo (sic) 

agilidade e otimizando a agenda.”, “Sim. Organização”, “Sim, gera mais autonomia.”, “Acho 

que seria ótimo.”, “Creio que sim, pra mim funciona bem por Whatsapp mas se é pra melhorar 

estamos juntos”, “Sim, mais praticidade”, “Sim, desde que seja um aplicativo fácil de usar. Se 

na hora do agendamento puder já ver os horários livres e ocupados facilitaria bastante.”. 

Essa última observação é importante. O Whatsapp é uma ferramenta de comunicação 

muito ágil e utilizada por milhões de brasileiros. Entretanto, naturalmente, ele não permite a 

visualização online de horários livres e ocupados de uma agenda. 

O aplicativo foi concebido com essas funcionalidades, aliando a agilidade com a 

praticidade. 
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11. A função de pagamentos do aplicativo também é bem avaliada pelos clientes. 

O aplicativo também possuirá uma funcionalidade que permite o pagamento das horas 

alugadas através do mesmo, e a maioria dos clientes considerou isso como positivo, trazendo 

maior controle e praticidade. 

Há clientes que não possuem cartão de crédito e, devido a isso, atualmente esses clientes 

efetuam os seus pagamentos em espécie. Essa modalidade de pagamento será mantida mesmo 

após o lançamento do aplicativo. 

 

 

5.2 Apresentação do Plano de Negócios Desenvolvido para o Espaço Conectar 

  

Como mencionado, o plano de negócios apresentado a seguir está organização seguindo 

o modelo de Sahlman (1997), que propõe quatro pontos fundamentais a serem abordados: 

pessoas, oportunidade, relação risco e retorno e contexto geral. 

 

5.2.1 Plano de Negócios – Pessoas 

É fato que negócios são conduzidos por pessoas. Não é sem razão que Sahlman (1997) 

considera que o item Pessoas é um dos principais itens de um Plano de Negócios. Isto posto, 

serão abordadas a seguir as principais questões referentes aos três sócios do Espaço Conectar, 

que são os responsáveis por materializar em resultados a estratégia da empresa. 

Sra. Mirele Rezende: a idealizadora do Espaço Conectar é uma profissional formada 

em Marketing, com pós-graduação em Empreendedorismo pela FGV. Ao longo da sua 

experiência profissional, Mirele trabalhou como executiva das áreas Comercial e de Marketing 

de empresas do setor de saúde, como grupo Unimed, grupo AllCare e Uniodonto. Em função 

da sua experiência com empresas de saúde, ela é uma pessoa que sempre esteve preocupada 

com o bem-estar físico e mental, e os seus impactos na saúde da população. Assim, a criação 

do Espaço Conectar foi a forma que Mirele encontrou para dar sua contribuição para a 

sociedade. 

Sr. Adolfo Agnelo de Rezende Junior: apesar de compartilharem parte do mesmo 

sobrenome, Adolfo e Mirele não são parentes. Adolfo é economista com MBA pelo Insper e 

atualmente é aluno da linha de Finanças e Controladoria do Mestrado Profissional para Gestão 

Competitiva da EAESP-FGV. Além de ser sócio do Espaço Conectar desde abril de 2018, ele 

é também CFO do grupo AFFIX, que atua com a administração de planos de saúde. As 

experiências prévias de Adolfo incluem o setor de infraestrutura, como telecomunicações e 
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transmissão de energia elétrica, com passagem por empresas como Claro e CTEEP. Adolfo 

conheceu Mirele Rezende há alguns anos e tomou conhecimento do projeto do Espaço Conectar 

ao longo de 2017. 

Além de enxergar nesse projeto uma oportunidade de investimento com retorno 

condizente, Adolfo também se identificou com as crenças que levaram Mirele a criar o Espaço 

Conectar. 

Sr. André Luís Nogueira: o autor do presente Trabalho Aplicado é administrador de 

empresas formado pela EAESP-FGV, turma de 2002, com duas pós-graduações no GVPEC e 

atualmente é aluno da linha de Finanças e Controladoria do Mestrado Profissional para Gestão 

Competitiva, também da EAESP-FGV. 

O autor possui experiência profissional como executivo de finanças em setores diversos, 

como transmissão de energia elétrica, farmacêutico e alimentos. O autor trabalhou junto com 

Adolfo Rezende durante passagem profissional na CTEEP e, em 2017, este apresentou a Mirele 

Rezende para o autor. 

Após iniciar conversas com Mirele Rezende, o autor enxergou que essa seria uma boa 

oportunidade de investimento e a questão social também foi um ponto levado em conta para 

que o autor tomasse a decisão de entrar na sociedade em abril de 2018. 

 

5.2.2 – Plano de Negócios – Oportunidade 

O fato de o Espaço Conectar ser uma empresa em operação desde 2016 significa que 

alguns pontos relacionados a oportunidade já estão bastante claros. Um exemplo disso é que a 

empresa já tem uma visão muito clara de quem são os seus clientes, ou seja, os profissionais 

liberais prestadores de serviços de bem-estar físico e mental.  

O lançamento do aplicativo significará a abertura para um outro tipo de cliente, ou seja, 

os proprietários de imóveis vagos ou imóveis que atualmente estejam sendo utilizados, mas 

ainda possuem algum espaço vago. 

A forma como os clientes são atualmente alcançados também é um ponto claro, visto 

que atualmente o negócio se baseia em unidade fisicamente disponível para a sublocação de 

salas para os profissionais. É verdade que, também nesse caso, o lançamento do aplicativo 

implicará numa mudança do ambiente de negócios, pois esse significará uma nova forma de 

alcançar os clientes. 

Um dos pontos mais críticos desse tópico do Plano de Negócios é o grau de 

complexidade relacionado à manutenção do cliente. Esse é um ponto crítico porque a 
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manutenção dos clientes está diretamente relacionada ao grau de satisfação deles. Manter esse 

alto grau de satisfação implica em manter um alto nível de serviço e atenção. 

 

5.2.2.1 A inauguração da Unidade 2 do Espaço Conectar 

Após a entrada dos dois novos sócios em abril, a empresa inaugurou no dia 05 de maio 

de 2018 a sua nova unidade. A inauguração contou com a presença de aproximadamente 80 

convidados. Uma foto da inauguração está apresentada na Figura 8 a seguir. 

 

Figura 8 – Inauguração da Unidade 2 com Rosana (esquerda) e Mirele Rezende (direita) 

 

Fonte: Equipe Espaço Conectar 

 

Essa segunda unidade do Espaço Conectar também fica localizada na Avenida 11 de 

Junho, contudo, no número 80. 

Esse local foi escolhido porque observou-se uma grande demanda na primeira unidade, 

além do fato de que surgiu a oportunidade de celebrar um contrato de locação com um imóvel 

amplo (em torno de 450 metros quadrados), a um valor muito competitivo (aluguel de R$ 

10.000). Trata-se de um imóvel com 14 cômodos/salas que são disponibilizados para 

sublocação. Uma foto da frente da nova unidade 2 está apresentada na Figura 9. 
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Figura 9 – Frente da segunda unidade do Espaço Conectar 

 

Fonte: Equipe Espaço Conectar 

 

Figura 10 – Sala de Treinamento da segunda unidade 

 

Fonte: Equipe Espaço Conectar 
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Essa unidade 2 contempla, além das salas para sublocação, duas salas amplas para 

treinamento, com capacidade para até 30 pessoas (a foto de uma dessas salas está apresentada 

na Figura 10). Isso representa a materialização de um importante ponto do Plano de Negócios 

do Espaço Conectar, que é a busca de novas receitas através de cursos e treinamentos. A Figura 

11 a seguir apresenta o material de divulgação do primeiro curso a ser realizado na nova unidade 

2. 

 

Figura 11 – Curso divulgado pelo Espaço Conectar a ser realizado na Unidade 2 

 

Fonte: Equipe Espaço Conectar 

 

 

5.2.2.2 O Desenvolvimento do Aplicativo Próprio do Espaço Conectar 

Esse aplicativo está sendo desenvolvido tanto para celulares Android como para 

iPhones, e permitirá o cadastro dos Conectados, dos pacientes e também dos proprietários de 

imóveis que dispõem de áreas ociosas e que podem ser sublocados para a prestação de serviços 

por parte do Espaço Conectar. 

 Finalmente, o aplicativo possibilitará o agendamento e o pagamento online dos serviços. 

 As figuras 12 e 13 representam o processo de desenvolvimento, respectivamente, do 

layout e do fluxograma de funcionamento do aplicativo. 
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Figura 12 – Estudo de layout do aplicativo do Espaço Conectar 

 

Fonte: Equipe Espaço Conectar 

 

Figura 13 – Parte do estudo do fluxograma do aplicativo do Espaço Conectar 

 

Fonte: Equipe Espaço Conectar 
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5.2.3 – Plano de Negócios – Risco e Retorno 

Do ponto de vista de custos, esse é um negócio que possui uma estrutura de custos que 

se baseia principalmente em custos fixos, sendo que o aluguel é atualmente o principal custo 

fixo da empresa. 

Em um eventual cenário no qual houvesse uma grande diminuição da demanda por 

aluguéis rotativos, isso poderia significar um problema. Entretanto, esse risco pode ser mitigado 

caso a empresa opte por aumentar os aluguéis fixos que, embora tenham um menor retorno, são 

contratos de sublocação de mais longo prazo. 

O aplicativo também implica, naturalmente, em um outro risco significativo. O 

desenvolvimento de um aplicativo é uma tarefa complexa, que exige profissionais altamente 

especializados e seu sucesso não é garantido. 

O Espaço Conectar procura mitigar esse risco com a contratação de uma empresa 

especialista no desenvolvimento de aplicativos. Além disso, os sócios do Espaço Conectar 

atuam diretamente na supervisão do processo de desenvolvimento, utilizando as suas 

experiências profissionais para que um bom aplicativo seja criado. 

 

Projeção dos Resultados Financeiros 

A projeção do retorno do investimento foi elaborada considerando-se a metodologia do 

VPL, descontado a uma taxa de 1,44% a.m. (CAPM). Essa taxa foi calculada através do uso do 

modelo CAPM, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Cálculo da taxa de desconto segundo o CAPM 

 

Fonte: Autor 

Espaço Conectar

Taxa Livre de Risco (Rf ) 2,94%

Prêmio de Risco de Mercado (PRM) 5,06%

Beta 1,19

Risco País 3,09%

Cost of Equity (ke) - US$ Correntes 12,05%

Prêmio pelo Tamanho da Empresa (size premium ) 4,33%

Inflação Externa 2,50%

Cost of Equity (ke) - US$ Constantes 13,54%

Inflação Local (BR) 4,50%

Cost of Equity (ke) - R$ 18,65%

Taxa Equivalente Mensal 1,44%
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As premissas consideradas no modelo CAPM do quadro acima foram: 

• Taxa livre de risco: foi considerado o yield dos títulos de 10 anos do Tesouro dos 

Estados Unidos (U.S. Department of the Treasury). 

• Prêmio de Risco de Mercado: foi apurado junto ao website de Aswath Damodaran, um 

dos maiores especialistas do mundo em assuntos de valuation (DAMODARAN Online). 

• Prêmio pelo Tamanho da Empresa (size premium): foi apurado junto ao website de 

Aswath Damodaran. 

• Beta: também foi apurado junto ao website de Aswath Damodaran (DAMODARAN 

Online). Foi considerado o beta do setor “Diversified”. 

• Risco País: foi considerado o EMBI+, disponível no Ipea (IPEA DATA). 

• Inflação Externa: foi considerado o CPI (Consumer Price Index), que é o principal 

índice americano de inflação (BUREAU of LABOR STATISTICS). 

• Inflação Local: foi considerado o atual centro da meta da inflação brasileira. 

 

Além dos fatores acima expostos, as seguintes premissas foram adotadas para a 

modelagem: 

 

Receitas: 

• Aluguéis Rotativos = R$ 70,00 (por hora) 

• Aluguéis Fixos = R$ 2.500,00 (por mês) 

• Aplicativo – Taxa mensal do registro de espaços de terceiros = R$ 600,00 (por mês) 

• Receita de Cursos e Treinamentos = R$ 350,00 por inscrição, premissa de 10 alunos por 

curso, 1 cursos por mês/unidade e lucratividade de 40% (descontam-se os custos dos 

instrutores). 

 

Despesas: 

• Aluguel = R$ 10.000,00. 

• Contador, limpeza, água, luz, IPTU, materiais diversos = R$ 2.900,00. 

• Funcionários de apoio = R$ 3.000,00 por mês, por unidade. 

 

 

 



43 
 

Investimentos: 

• Valor total de reforma e compra de mobiliário para novas unidades = R$ 

50.000,00/unidade. 

• Aplicativo Espaço Conectar = R$ 100.000,00. 

 

Demais premissas: 

• Datas de inauguração das novas unidades: 

o Unidade 2 = maio de 2018 (já realizado). 

o Unidade 3 = setembro de 2018. 

o Unidade 4 = dezembro de 2018. 

• Data prevista de entrada em operação do aplicativo: fevereiro de 2019. 

• Regime tributário = Simples Nacional 

• Período considerado para o VPL do fluxo de caixa: de maio de 2018 a dezembro de 

2021. A modelagem considerou projeções mensais, logo, a taxa de desconto utilizada 

foi a taxa mensal apresentada no Quadro 1 (1,44% a.m.). 

 

Considerando-se as premissas acima mencionadas, conforme apresentado na Tabela 2 a 

seguir, este projeto gerou um valor presente líquido do seu fluxo de caixa final de R$ 667.951, 

uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 3,2% a.m., e prazo de retorno descontado do 

investimento (payback descontado) de 26 meses. A teoria de Finanças determina que projetos 

que possuem um valor presente líquido positivo estão remunerando adequadamente o capital 

investido – o que é o caso deste projeto. 
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 Tabela 2 – Tabela de Projeção dos Resultados do Plano de Negócios e VPL 

 

Fonte: Autor 

 

 

5.2.4 – Plano de Negócios – Contexto Geral 

O Espaço Conectar foi criado ao final de 2016, durante o que foi considerada por muitos 

a pior crise econômica da história do Brasil, um cenário de recessão e altas taxas de desemprego. 

Entretanto, ainda assim, a empresa se mostrou lucrativa logo após os primeiros meses de 

operação. Isso é um fato positivo para os sócios do Espaço Conectar. 

Um dos reflexos da crise é que o aumento do desemprego levou pessoas que não 

conseguiram se recolocar a buscar novas alternativas para obtenção de renda. A prestação de 

serviços de bem-estar tem se mostrado como uma dessas alternativas, o que, indiretamente, 

aumenta o número de clientes do Espaço Conectar.  

Do ponto de vista regulatório, houve recentemente uma mudança significativa, visto que 

a Lei 13.643, de 3 de abril de 2018 regulamentou a profissão de esteticista no Brasil. A partir 

de agora, as pessoas que desejarem exercer a profissão de esteticista terão que se capacitar 

através da participação de cursos de formação. Isso é uma grande oportunidade para os cursos 

e treinamentos do Espaço Conectar.  

mai - dez/18 2019 2020 2021

Receitas R$ 410.397 R$ 1.293.288 R$ 1.908.095 R$ 2.340.685

Sublocação Fixa R$ 152.500 R$ 472.500 R$ 540.000 R$ 540.000

Sublocação Rotativa R$ 217.997 R$ 680.988 R$ 1.141.295 R$ 1.487.485

Aplicativo R$ 0 R$ 39.000 R$ 126.000 R$ 212.400

Cursos e Treinamentos R$ 39.900 R$ 100.800 R$ 100.800 R$ 100.800

Despesas (Aluguel, IPTU, Outros) R$ 375.300 R$ 1.104.000 R$ 1.104.000 R$ 1.104.000

CAPEX R$ 230.000 R$ 10.000 R$ 0 R$ 0

Impostos (Simples Nac.) R$ 37.619 R$ 156.997 R$ 264.705 R$ 354.908

Fluxo Final -R$ 232.522 R$ 22.291 R$ 539.389 R$ 881.777

VPL @ 1,44% = R$ 667.951

TIR = 3,2% a.m.

Payback descontado = 26 meses
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho aplicado consistiu na apresentação de um trabalho de intervenção em uma 

organização, mediante o desenvolvimento de um plano de negócios para a expansão do Espaço 

Conectar, cujo modelo de negócio consiste na sublocação de espaço em um local para a 

realização de atividades que visam promover o bem-estar físico e mental das pessoas, com o 

objetivo de melhoria da qualidade de vida, abrangendo desde metodologias tradicionais, como 

sessões de psicologia, até terapias alternativas e procedimentos estéticos. 

Este Trabalho Aplicado foi peculiar porque abordou o que a princípio seria uma 

intervenção normal, mas, que resultou numa oportunidade de investimento para o autor. O fato 

de o Espaço Conectar já ser operacional desde o final de 2016 também é algo de destaque, visto 

que possibilitou ao autor ter acesso aos valores reais da empresa. 

Ao longo deste trabalho abrangeu a aplicação de conceitos como modelos e planos de 

negócios e metodologias para a resolução estrutura de problemas, mas incluiu também 

considerações de natureza essencialmente prática, como as relativas ao aplicativo que está 

sendo elaborado. Após a aplicação do modelo de Sahlman (1997) para estruturação de um plano 

de negócio foi possível concluir que este é um projeto que apresenta VPL positivo, ou seja, 

remunera de forma adequada os seus acionistas. 

No entanto, é natural que um projeto desse tipo apresente riscos variados, sendo que um 

dos mais representativos é o desenvolvimento do aplicativo. Entretanto, o plano de negócios 

demonstrou que há formas de mitigar os riscos presentes, o que favorece a remuneração do 

acionista.  

 Finalmente, a entrada dos novos sócios mostrou-se necessária e justificada pelos 

resultados que a companhia deve alcançar, tanto com a inauguração de novas unidades como 

através do ganho de receitas adicionais com os cursos, treinamentos e aplicativos. 
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