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Introdução 

 
Em um mercado cada vez mais competitivo as empresas precisam inovar e se 

estruturar da melhor forma para manter-se no mercado, levando em consideração esse 
aspectos o presente trabalho tem o propósito de ajudar o novo empreendedor a se colocar no 
mercado, de uma forma segura para correr o menor risco possível. Nos últimos anos o número 
de empreendedores tem aumentado muito no Brasil, devido a oportunidades e apoio de 
entidades como SEBRAE, que auxiliam os futuros empreendedores a conquistar o tão 
sonhado negócio próprio, porém, grande parte destes novos empreendedores começam suas 
atividades sem a elaboração de um Plano de Negócio adequado acarretando em uma vida 
curta da empresa. Pensando nesses aspectos, o presente estudo trata-se um plano de negócio 
para implementação de uma choperia e petiscarias na cidade de Crissiumal - RS. 

Através desta proposta buscou-se identificar os objetivos específicos do trabalho que 
fora de identificar o potencial de mercado, definir uma estrutura para a empresa, relacionar a 
necessidade de investimento, projetar custos e receitas e analisar os indicadores de viabilidade 
econômica e financeira para que o novo empreendimento torne-se um negócio concreto de 
fato. 
 
Metodologia 

 
A coleta de dados foi realizada a partir de uma pesquisa aplicada, classificada 

como pesquisa exploratória, Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A 
grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 
exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). A pesquisa foi realizada por meio de 
uma questionário com 14 perguntas o qual foi aplicado para 97 pessoas distintas maiores de 
18 anos na cidade de Crissiumal-RS. Após a coleta dos dados  os mesmos fora tabulados e 
transformados em gráficos para melhor interpretação. 
 
Resultados 

 
Dentre os 94 entrevistados 73 = 78% costumam frequentar esse tipo de 

estabelecimento, sendo assim o restante do questionário foi respondido apenas pelos 73 
respondentes, dos entrevistados 60% da amostra é do sexo masculino e 40% do sexo 
feminino, mostrando que a maior parte da população é do sexo masculino. Referente à idade 
destes o maior percentual é entre 18 e 25 anos representando 58,90% da amostra, que pode ser 
considerado como ponto positivo, pois os jovens em sua grande maioria costumam sai a noite 
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para divertir-se, já entre 26 e 35 anos representa 24,66% e percebe-se que a menor faixa foi 
mais de 56 anos que representa 1,37% sendo 1 entrevistado.  

Referente à ocupação, com maior frequência de respondentes aparece os funcionários 
de empresas privadas sendo 41,09% uma realidade do município, seguido por estudantes 
30,14%, autônomos, profissionais liberais, funcionários públicos e outros, 9,59%, 9,59%, 
6,85%, 2,74%, respectivamente. Outro dado solicitado foi a rendados entrevistado, onde a 
maior faixa renda é de até R$ 1.000,00 que representa 24,66% mostrando baixa renda dos 
entrevistados, isto e um risco para o empreendimento, porém mostra uma grande diversidade 
de renda no município com faixas de R$ 1001,00 até R$ 1500,00 14 pessoas, R$ 1501,00 até   
R$ 2000,00 15 pessoas e mais 17 pessoas até R$ 3000,00. 

Buscou-se também identificar alguns hábitos dos futuros clientes, que de acordo com 
os resultados apresentado 68,49% dos entrevistados frequentam este tipo de estabelecimento 
apenas uma vez por mês, isso mostra a pouca procura ou a falta de opção. 23,29%, 17 pessoas 
uma vez por semana, podendo perceber que os respondentes não costumam fazer uso 
frequente destes estabelecimentos. Outro ponto foi o fator mais importante para os 
respondentes que é o ambiente sendo 34,24% da amostra, seguido pelo cardápio, musica, 
atendimento, localização, pessoas que frequentam o local, 26,03%, 15,07%, 10,96% 9,59%, 
4,11% respectivamente. Este gráfico mostrando que o empreendimento está seguindo uma 
linha correta, por que vai oferecer um ambiente e cardápio diferenciado. 

Também foi solicita aos respondentes se os mesmo possuem hábitos de fazer happy 

houer e quais meios de comunicação que utilizam para saber de promoções e propagandas, 
percebeu-se que a maior parte os entrevistados não possuem este habito sendo estes 67,13% e  
tendo um total de 146 respostas em relação as propagandas , com 71,23% o boca a boca sendo 
o principal meio, seguido pela interne com 69,86%, 26,03% panfletos. Isso mostra que o 
empreendimento precisa ser bem visto para que as pessoas que o frequentam falem bem do 
mesmo aumento a divulgação. 

Quanto às médias de gastos nos bares da cidade a faixa de gastos com mais frequência 
entre a amostra foi de R$ 21,00 a R$ 40,00 com 35,61%, mostrando também que poucas 
pessoas gastam mais de R$ 100,00. Mostrando que em média as pessoas gastam um valor 
considerável baixo quando vão a estes estabelecimentos. Isso pode estar relacionado aos 
produtos oferecidos pela concorrência, baixa qualidade ou poucas opções. Em relação aos 
locais que os mesmo frequentam a maior parte dos entrevistados costumam frequentar os 
bares sendo este 69,86% da amostra, seguido por restaurantes, conveniências e sociedades, 
17,81%, 9,59%, 2,74% respectivamente. Esse é mais um ponto positivo, pois o 
empreendimento segue o segmento do mais frequentado. 

Para finalizar o questionário foi solicita aos respondentes se os mesmos acreditam que 
a cidade de Crissiumal-RS comporta-se uma choperia e petiscaria, e se os mesmo 
frequentariam um empreendimento desse ramo na cidade, o que não foi surpresa que ambas 
resposta tivera 90% de aprovação. Ainda foram calculados todos os investimentos inicias 
necessários para a implementação do negócio, quanto à empresa precisa investir para iniciar 
suas atividades. Faz-se ainda uma projeção de vendas, bem como de custos fixos e variáveis, 
onde todos os dados foram lançados na DRE e os indicadores financeiros, fazendo ainda uma 
projeção para os próximos anos.  
 
Conclusão 

 
 Através da pesquisa de mercado foi possível identificar algumas necessidades dos 

futuros clientes e quais os melhores caminhos a serem seguido, levando em consideração 
estes dados e ampliando as ideias do autor do trabalho, também analisando o mercado 
corrente e fornecedores, foi elabora um plano de marketing para atingir o mercado desejado, 
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através destas informações criou-se uma estrutura para o empreendimento visando um local 
com produtos e serviços diferenciados, porém seguindo a estrutura do plano apresentada no 
trabalho. 

De acordo com os objetivos desse estudo, que era propor um plano de negócio que 
verifica-se a viabilidade de uma Choperia e Peticaria na cidade de Crissiumal-RS, constatou-
se através deste que o empreendimento é viável econômica e financeiramente por apresentar 
projeções positivas. 

O resultado da viabilidade conformou-se através dos seguintes indicadores: 
Lucratividade, onde este indica 25,46% ou seja, um lucro liquido sobre o total de vendas, a 
rentabilidade é de 13,52% mensurando o resultado mensal com o investimento total. O prazo 
de retorno do investimento estimado é de 7,4 meses, com um valor presente líquido positivo 
gerando um adicional de R$ 257.65,92, e por fim uma taxa interna de retorno de 171,39%, 
porém sempre ressaltando que os resultados originam-se projeções, e deve-se levar e 
considerações os fatores econômicos locais e nacionais. 

 
Palavras-chave: Negócio. Empreendedorismo. Plano de Negócios 
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INTRODUÇÃO 

 

 No contexto atual, as empresas buscam cada vez mais serem competitivas e manter-se 

no mercado, bem como inovações para sair à frente de seus concorrentes, inovam em 

tecnologia, qualidade do atendimento, produtos diferenciados, sempre buscando a fidelização 

do cliente e um maior ganho. 

Seguindo uma linha de pensamento, almejando ter uma empresa de destaque, com 

lucratividade e uma autodependência, muitos brasileiros, demonstrando interesse em inovar, 

verificam novas oportunidades para se colocarem no mercado. Ser empreendedor é um sonho 

de muitas pessoas, que, por vários motivos, buscam ser donos do próprio negócio. Alguns 

procuram apenas não ser mais funcionários; outros procuram independência financeira. 

Independentemente dos motivos, todos procuram ter sucesso nessa empreitada. 

Nos últimos anos, o número de empreendedores aumentou muito no Brasil, devido à 

oportunidades e apoio de entidades, como o SEBRAE, que auxilia os futuros empreendedores 

a conquistar o tão sonhado negócio próprio, porém grande parte destes novos empreendedores 

começam suas atividades sem a elaboração de um Plano de Negócio adequado, acarretando 

uma vida curta da empresa. Cerca de 90% das empresas não aguentam 5 anos e fecham as 

portas antes disso.  

Uma das maneiras de aumentar a efetividade de um novo empreendimento e não 

correr tantos riscos é elaborar um Plano de Negócio, que consiste em um documento 

estruturado, que visa a descrever todos os passos necessários para a construção de um 

empreendimento, a partir da percepção de uma oportunidade até a avaliação da sua 

viabilidade, podendo indicar se o empreendimento tem grande potencial de sucesso.  

Um Plano de Negócio pode contemplar não só a viabilidade do negócio, mas também 

o ramo desejado, auxiliando na escolha da atividade, pois muitas pessoas querem empreender, 

mas não sabem qual direção seguir. 

Com um mundo totalmente consumista, muitas pessoas priorizam o lazer, 

independentemente da classe social, religião ou etnia. Os brasileiros tendem cada vez mais 

“viverem a vida” da melhor forma, não se privando de gastos para se divertirem nos finais de 

tarde, aos finais de semana. Já é rotina encontrar grupo de amigos comemorando qualquer 

coisa, reunindo-se para se distrair e se divertir. Esse divertimento geralmente acontece em 

bares, cantinas, conveniências, lugares onde possam estar à vontade comer e dispor de alguma 

bebida. 
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Analisando essas informações, identificou-se a falta de um lugar para que as pessoas 

encontrem um ponto de referência para estas atividades, um lugar diferenciado que contemple 

a necessidade de divertir-se, encontrar-se e comemorar no município de Crissiumal/RS.  

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo contém a 

contextualização do estudo, que aborda a apresentação do tema, caracterização da 

organização, o problema e questão do estudo, os objetivos assim como a justificativa.  

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico, que serve de base para o 

embasamento do trabalho, no qual foram abordados temas como o empreendedorismo, plano 

de negócio, estratégias de marketing, plano financeiro e viabilidade econômica. 

O terceiro capítulo do estudo remete à metodologia utilizada para desenvolvimento do 

estudo, a classificação da pesquisa, o universo amostral, os sujeitos da pesquisa, a coleta de 

dados, analise e interpretação dos dados. 

Por fim, o quarto capítulo analisou os dados obtidos através da pesquisa de mercado, 

apresentado o plano de negócio, que é a finalidade do trabalho, a conclusão e a bibliografia 

utilizada. 

 



 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Neste capítulo apresenta-se a contextualização deste estudo, descrevendo-se o tema do 

estudo, a caracterização da organização, a questão problema investigada, o objetivo geral e os 

objetivos específicos, bem como a justificativa dos motivos que levaram o acadêmico a 

realizar este estudo. 

 
1.1 Apresentação do Tema 

 

Nesta etapa apresenta-se o tema com a caracterização da organização objeto de estudo 

da sua viabilidade de implantação e aceitação no comercio local.  

Nos dias de hoje, muitas pessoas procuram empreender, arriscam-se no mercado atrás 

de um novo desafio, muitas dessas com perfis extremamente empreendedores, sempre 

buscando algo inovador ou um nicho ainda não explorado, todos buscam uma forma de 

viabilizar seu negócio, sempre visando à lucratividade. A manutenção de um futuro negócio 

depende inicialmente de um bom planejamento e analise da viabilidade, que tem como 

objetivo ajudar o empresário a avaliar o plano de investimento a ser realizado. 

Uma forma de ter êxito em um novo empreendimento é o plano de negócio, que 

auxilia e muito ao novo empreendedor a mensurar e analisar as variáveis para se colocar de 

forma correta no mercado. Desta forma, pode-se descrever o plano de negócio como um 

processo ou ferramenta que possui ou é formado por um conjunto de dados, servindo como 

ferramenta de gestão para o planejamento e desenvolvimento inicial. 

 

1.2 Caracterização da Organização 

 

Através deste trabalho será possível verificar a viabilidade de um novo 

empreendimento. Pensando em uma complementação de renda, um novo desafio pessoal ou 

somente disponibilizar para a cidade de Crissiumal-RS e seus munícipes um novo local que 

ofereça um atendimento diferenciado com produtos de qualidade. 

As análises que serão feitas foram baseadas em projeções, não sendo possível 

caracterizar a organização formal, pois o trabalho trata-se de um plano de negócio de uma 

Choperia e Petiscaria na cidade de Crissiumal-RS. 
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1.3 Problema 
 

A partir da análise dos principais concorrentes, bares, lanchonetes e conveniências no 

município de Crissiumal-RS verificou-se o quão são precárias as instalações, atendimento e 

qualidade dos produtos neste segmento, a falta de opções faz com que as pessoas desloquem-

se até municípios vizinhos para encontrar um lugar apropriado que satisfaçam as suas 

necessidades. 

Também com a intenção, de interessado e estar-se formando no curso de 

Administração pela Unijuí campus Três Passos e visualizando uma alternativa de 

complementação de renda e ter um negócio próprio. 

Tendo em vistas estas necessidades surgiu a seguinte questão de estudo: “Existe 

viabilidade econômica e financeira para a implantação de uma choperia e petiscaria na cidade 

de Crissiumal/RS?” 

 

1.4 Objetivos 

 

Os objetivos constituem a finalidade de um trabalho científico, ou seja, a meta que se 

pretende atingir com a elaboração da pesquisa. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa tem como objetivo elaborar um plano de negócio para verificar a 

viabilidade para a implantação de uma Choperia e Petiscaria na cidade de Crissiumal/RS.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar o potencial de mercado; 

- Definir uma estrutura para a empresa; 

- Relacionar a necessidade de investimento; 

- Projetar custos e receitas;  

- Analisar os indicadores de viabilidade econômica e financeira. 
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1.5 Justificativa 

 

Analisando o mercado local, notaram-se as poucas opções que esse segmento possui 

no município, muitas pessoas deslocam-se para cidades vizinhas em busca de locais que 

disponham de produtos diferenciados, ambientes mais agradáveis e com um atendimento mais 

qualificado.  

Com a pesquisa foi possível identificar não só as oportunidades, mas também os riscos 

a serem assumidos podendo diminuir consideravelmente os ricos inerente a uma ideias, dando 

mais segurança ao negócio através de um bom e bem elaborado plano de negócio.  

Para o acadêmico, pode tornar-se um empreendimento viável, que poderá melhor sua 

renda ou oportunizar uma nova experiência profissional, já para os munícipes seria uma nova 

opção, que disponha de um ambiente totalmente diferente aos já existentes. Portanto, o estudo 

justificou-se pelo interesse do acadêmico em implantar um novo empreendimento na cidade 

de Crissiumal-RS, que atenda alguns padrões de qualidade, um local diferenciado dos demais, 

também pela rentabilidade financeira que este poderá trazer ao acadêmico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capitulo apresenta-se o referencial teórico a respeito de estudos e teorias já 

estudadas por alguns autores sobre o assunto que é tema desse estudo. Com base nos mesmo 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de rever alguns conceitos de teorias 

existentes sobre o assunto desse tema. 

Segundo Vergara (2004, p. 35), “referencial teórico tem por objetivo apresentar os 

estudos sobre o tema, ou especificamente sobre a questão de estudo já realizada por outros 

autores”. 

O referencial teórico apresenta-se nas seguintes etapas, Empreendedorismo e o Perfil 

do Empreendedor, Inovação em Negócios, Planos de Negócio Importância e Estrutura. 

 

2.1 Empreendedorismo e o Perfil do Empreendedor 

 

Empreendedorismo pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer, assumir 

um comportamento proativo diante de questões que precisam ser resolvidas. A essência do 

empreendedorismo está na percepção e aproveitamento das novas oportunidades, tanto que, 

para Dornelas (2008, p. 22), “Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos 

que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita 

implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso”. 

Alinhado a este pensamento, Hisrich e Peters (2004) entendem que empreendedorismo 

é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e o esforço necessário, 

assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as 

consequentes recompensas da satisfação e independência econômica e pessoal.  

Maximiano (2006) aponta que a ideia de empreendedorismo está de fato associada a 

pessoas realizadoras, que mobilizam recursos e correm riscos para iniciar organizações de 

negócios. Por outro lado, Pessoa (2003, p. 75) caracteriza o empreendedorismo como “as 

atividades desenvolvidas por uma pessoa ou grupo delas com o fito de chegar á realização de 

empreendimento ou negócio partindo de um objetivo”. Dessa forma, o empreendedorismo 

sempre parte de um ponto com uma meta definida. 

 Partindo dos conceitos do empreendedorismo o empreendedor é aquele que, 

influência, usa de sua criatividade em busca da realização de um projeto em prol de um ganho 

econômico e social, tanto para ele próprio quanto para a comunidade de forma geral. Cabe ao 
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empreendedor visualizar as oportunidades e considerando-as criar um negócio que vise à 

satisfação de alguma necessidade da sociedade, assumindo os riscos que esse 

empreendimento acarreta. 

Dentre as características peculiares do indivíduo empreendedor, Filion (1999) o 

descreve como sendo aquele que possui criatividade, capacidade de estabelecer objetivos e 

persegui-los, mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para 

detectar oportunidades de negócios. Para ele, um empreendedor continua a aprender a respeito 

de possíveis oportunidades de negócios, toma decisões moderadamente arriscadas, objetiva a 

inovação e continua a desempenhar um papel empreendedor.  

No mesmo sentido, Schumpeter (1984, p. 29) estabeleceu estas habilidades em três 

áreas:  

 

[...] técnicas: saber ouvir, saber captar informações, ser organizado, saber liderar e 
trabalhar em equipe; gerenciais: criação e gerenciamento da empresa (marketing, 
administração, finanças, operacional, produção, tomada de decisão, planejamento e 
controle); pessoais: ser disciplinado, assumir riscos, ser inovador, ter ousadia, 
persistente, visionário, ter iniciativa, coragem, humildade e, principalmente, ter 
paixão pelo que faz.  

 

Segundo o autor, quem tem estas habilidades aproxima-se do que se trata como 

empreendedor nato. 

De forma bem simples, Dornelas (2008, p. 166) diz que: “o empreendedor é aquele 

que faz as coisas acontecerem, e antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização”. Já 

para Chiavenato (2007), o empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas 

acontecerem, pois é dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de 

identificar oportunidades. Com esse arsenal transforma ideias em realidade, para benefício 

próprio e para benefício da comunidade. Por ter criatividade e um alto nível de energia, o 

empreendedor demonstra imaginação e perseverança, aspectos que, combinados servirão para 

ser bem sucedido no mercado. 

 
2.2 Inovações em Negócio 

 

No contexto atual de mercado, onde o a competição de certo modo é inevitável, o 

empreendedor precisa estar sempre inovando, pois a criação de um empreendimento de 

sucesso ocorre em função de um processo de desenvolvimento de uma oportunidade bem 

sucedida, sendo este processo divido em etapas como, reconhecimento da oportunidade, sua 

avaliação, o desenvolvimento propriamente dito e o seu diferencial dos demais. 
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Inovação é o processo de desenvolvimento e implantação de novas ideias pelas 

pessoas. Van de Vem e Englemand (2004) também conceituam como a renovação de 

produtos, serviços e processos operacionais para produzir, vender e entregar os mesmos, com 

novas formas de desenho organizacional ou de gerenciamento. Afirma-se que as empresas que 

tem maior capacidade de inovação podem ser mais bem sucedidas respondendo ao ambiente 

quando desenvolvem novas competências.  

Para Drucker (1986), os empreendedores usam a inovação como instrumento 

específico para explorar a mudança como uma oportunidade, um novo negócio ou um novo 

serviço. Este autor chega a afirmar que inovação contempla os recursos com a nova 

capacidade de criar riquezas. A capacidade de gerar e absorver inovações vêm sendo 

considerado importante, podendo gerar crescimento da eficiência técnica, aumentando a 

produtividade, diminuindo os custos, trazendo qualidade para tornar-se mais competitivo. 

 
A inovação é a ferramenta-chave dos gestores, o meio pelo qual exploram a 
mudança como uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente. É passível 
de ser apresentada como uma disciplina, de ser ensinada e aprendida, de ser 
praticada. (DRUCKER, 1985 apud BESSANT; TIDD, 2009, p. 27). 

 

Diversas empresas, ao longo de sua história, trabalharam voltadas para desenvolver 

ideias próprias e criar produtos originais. Para isso, sempre investiram muito em pesquisas. 

Essa busca contínua pela inovação fez com que várias empresas identificassem uma tendência 

bastante forte hoje em dia. 

 
2.3 Planos de Negócio  

 

A competitividade do mercado nos dias de hoje exige que o futuro empreendedor 

tenha um amplo conhecimento sobre a atividade em que deseja atuar, para isso desenvolvem-

se técnicas cada vez mais avançada pra gerenciar e diferenciar estes novos empreendimentos, 

como o plano de negócio, e é através do plano de negócio que o empreendedor define os 

rumos de seu empreendimento. 

Elaborar um plano de negócios antes de iniciar as atividades torna-se fundamental para 

a visualização da estrutura e funcionamento do negócio no mercado, permitindo avaliar os 

pontos fortes e fracos e a viabilidade do negócio.  

A cartilha elaborada pelo SEBRAE (2009, p.8) traz a seguinte definição sobre plano 
de negócios: 
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Um plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos de um 
negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, 
diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e 
restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. 

 

Uma definição simples sobre o que é um plano de negócios é dada por Chiavenato 

(2005, p. 128). O “business plan é um conjunto de dados e informações sobre o futuro 

empreendimento, que define suas principais características e condições para proporcionar uma 

análise de sua viabilidade [...] riscos, bem como facilitar sua implantação”. 

O plano de negócios não se limita apenas ao desenvolvimento e apoio aos novos 

empreendimentos, este auxilia também as empresas que já atuam no mercado, ou seja, o plano 

também pode ser usado internamente pelos proprietários na busca de expansão de uma 

empresa, na abertura de novas filiais, na análise de mudanças do ambiente externos, entre 

outros. 

Dornelas (2005, p. 97) argumenta que “o plano de negócios, é uma ferramenta que se 

aplica tanto no lançamento de novos empreendimentos quanto no planejamento de empresas 

maduras”. Assim, entende-se que o plano de negócios é um planejamento que precisa ser 

parte integrante da postura do empresário moderno, pois permite traçar estratégias antecipadas 

para atingir o sucesso do empreendimento. 

São vários os motivos pelo qual é importante elaborar um plano de negócios, porém é 

fundamental, a redução dos riscos e dos erros, ou seja, através de uma ferramenta de gestão é 

possível identificar os riscos e propor planos para minimizá-los e até mesmo evitá-los. 

 Existem outras razões pela qual se deve preparar um plano de negócios. Através deste 

instrumento pode-se planejar e decidir o futuro da empresa, consegue-se identificar os pontos 

fracos os fortes e o ambiente do negócio em que se atua, pode-se conhecer o mercado para 

definir estratégias de marketing e se consegue analisar o desempenho financeiro, avaliar os 

investimentos e o retorno destes, enfim, o plano de negócios é um influente roteiro que norteia 

todas as ações das empresas. 

 Dornelas (2005, p. 96) diz que “essa ferramenta de gestão pode e deve ser usada por 

todo e qualquer empreendedor que queira transformar seu sonho em realidade, seguindo o 

caminho lógico e racional que se espera de um bom administrador”. Ainda, segundo Dornelas 

(2005, p. 99), com a elaboração de um plano de negócios é possível: 

 

- Entender e estabelecer diretrizes para o seu negócio. 
- Gerenciar de forma mais eficaz a empresa e tomar decisões acertadas. 
- Monitorar o dia-a-dia da empresa e tomar ações corretivas quando necessário 
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- Conseguir financiamentos e recursos junto a bancos, governo, Sebrae, investidores, 
capitalistas de risco etc. 
- Identificar oportunidades e transformá-las em diferencial competitivo para a 
empresa. 
- Estabelecer uma comunicação interna eficaz na empresa e convencer o público 
externo (fornecedores, parceiros. Clientes, bancos investidores, associações etc.). 
 

Em resumo o plano de negócios é um documento que se destina a todos os 

interessados como, a equipe gerencial, conselheiros profissionais, fontes potenciais de 

recursos, entre outros que estejam em busca de informações sobre o empreendimento. 

Entre tantas razões para a elaboração de um plano de negócios, pode-se concluir que 

este instrumento só tem a contribuir na elaboração e planejamento das empresas, dando 

suporte e auxílio para diminuir as incertezas e as dúvidas. 

 

2.3.1 Estrutura do Plano de Negócio 

 

Em relação à estrutura do plano de negócio, pode- se dizer que ele não obedece a um 

padrão, pois cada um deles possui suas particularidades, porém deve segui uma sequência 

lógica, para que facilite o entendimento do seu estudo. 

Alguns escritores disponibilizam em seus livros vários modelos de estruturas de plano 

de negócios, dentre tantas a que será estruturada esta apresentada da figura 1. 
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Figura 1: Estrutura do Plano de Negócio 

 

Capa 

Sumário 

Introdução ou Resumo do Plano de Negócio ou Sumário Executivo 

 

 

Fonte: Adaptado de Kuhn e Dama (2009) 

3.3.2 Capa 

 

Fonte:  Adaptado de Dama; Kuhn (2009, p. 34) 

 

A capa do plano de negócios fornece a primeira impressão ao leitor, podendo definir o 

quanto de atenção este disponibilizará num primeiro momento ao documento. 

Para Dornelas (2008, p. 87),  

 

A capa, apesar de não parecer, é uma das partes mais importantes do plano de 
negócios, pois é a primeira coisa que é visualizada por quem lê o plano de negócios, 
devendo, portanto, ser feita de maneira limpa e com as informações necessárias e 
pertinentes. 

 

Capa 

Sumário 

Introdução ou Resumo do Plano de Negócio ou Sumário Executivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendações 
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Segundo Dornelas (2001, p. 119),  

 

[...] a capa deve conter o nome da empresa; endereço; telefone; endereço eletrônico 
do site e e-mail da empresa; logotipo (se a empresa tiver um); nomes, cargos, 
endereços e telefones dos proprietários da empresa (dados do diretor presidente e 
principais pessoas-chave da empresa); mês e ano em que o plano foi feito; número 
da cópia e nome de quem fez o plano de negócios. 

 

Portanto, a capa é de suma importância no plano de negócio, e fornece uma primeira 

impressão para o leitor, ainda contem várias informações impotentes do trabalho. 

 

2.3.2 Sumário 

 

Dornelas (2008, p. 114) expõe que “o sumário deve conter o título de cada seção do 

plano de negócios e a respectiva página onde se encontra, bem como os principais assuntos 

relacionados em cada seção”. Isto facilita ao leitor do plano de negócios a encontrar 

rapidamente o que lhe interessa. 

 

2.3.3 Sumário Executivo 

 

O Sumário Executivo é a principal seção do plano de negócios, fará o leitor decidir se 

continuará ou não a ler o plano de negócios. Portanto, deve ser escrito com muita atenção e 

revisado várias vezes, além de conter uma síntese das principais informações que constam no 

plano de negócios. Para Dornelas (2008, p. 114), o sumário executivo deve “ser dirigido ao 

público-alvo do plano de negócios e explicitar qual o objetivo do plano de negócios em 

relação ao leitor”. Ainda cita que o sumário deve expressar as seguintes perguntas “o que? 

Onde? Por quê? Como? Quanto? E quando?”. 

 

2.4 Análise de Mercado 

 

Segundo Kotler (2000), mercado é o conjunto de todos os compradores, efetivos e 

potencias, de uma oferta. 

De acordo com Dornelas (2006), a análise de mercado apresenta o entendimento do 

mercado da empresa, seus clientes, seus concorrentes e quanto à empresa conhece, em dados e 

informações, o mercado onde atua. Ela permite ainda se conhecer de perto o ambiente onde o 

produto/serviço se encontra. Assim, pode-se dizer que o mercado está composto pelo 
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ambiente onde a empresa e produtos se localizam, pela concorrência e pelo perfil do 

consumidor. 

Chiavenato (2006) sinaliza que a análise de mercado é importante para mostra e 

orientar o comportamento diante de fornecedores, concorrentes e consumidores. 

 

2.4.1 Análise de Setor 

 

O foco básico da análise de setor é apresentar um conhecimento suficiente do 

ambiente que influencie a tomada de decisão das estratégias. 

 Conforme Kuhn e Dama (2009, p. 43), analisar de setor serve para “avaliar qual a 

tendência ou comportamento do setor em que será desenvolvido o negócio. Este setor está 

estagnado, em crescimento ou em declínio, também analisar as tendências do setor para os 

próximos anos”.   

 
2.4.2  Consumidor  

 

Conforme Kotler (2000, p. 30), “Segmentos de mercado podem ser identificados 

analisando-se diferenças demográficas, psicográficas e comportamentais existentes entre 

compradores.” 

Para Falzetta (1998), o conceito de Segmentação de Mercado significa identificar, 

num mercado heterogêneo, grupos homogêneos com características semelhantes. Essa 

identificação é realizada segundo critérios estabelecidos pelo profissional de marketing e ou 

pesquisa. Os critérios ou, na linguagem mercadológica, as bases mais comuns de segmentação 

são: 

- Geográficas (região, estado, cidade, vizinhança);  

- Demográficas e Socioeconômicas (sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda, 

grupo étnico, profissão);  

- Benefícios procurados (procura de benefícios específicos no produto, satisfação de 

necessidades);  

- Comportamentais (comportamento de consumo, grau de uso do produto, lealdade à 

marca); 

 - Psicográficas (valores, atitudes). 
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Já para Ferreira (1999, p. 74), “é importante ressaltar que raramente uma Segmentação 

de Mercado é realizada segundo um só critério. Geralmente, ela é resultado da combinação de 

várias características”.  

Para Dornelas (2001, p. 32), “o empreendedor deve procurar como esse mercado é 

segmentado, as tendências do setor e de seu segmento específico, as tendências de consumo, 

os novos ingressantes nesse mercado, os substitutos, fornecedores entre outros”. 

Com relação ao mercado consumidor, Chiavenato (1995, p. 16) afirma que “o 

mercado consumidor é o conjunto de pessoas ou organizações que procuram bens ou serviços 

que uma empresa vende para satisfazer suas necessidades”. 

Diante disto, conforme Degen (1989), é fundamental para o sucesso de um novo 

negócio que o empreendedor conheça os seus clientes, pois, são eles que podem orientá-lo 

sobre as suas necessidades e o preço que estão dispostos a pagar pelos produtos e serviços 

oferecidos pela empresa. Desta forma, os clientes podem ser considerados os mais 

importantes colaboradores para um negócio em fase de formação. 

De acordo com o Sebrae (2009), um dos pontos mais importantes da análise do 

mercado consumidor é a identificação do público-alvo, seus desejos e aspirações. Para que a 

Empresa conheça seu público-alvo e tenha elementos para formular estratégias que satisfaçam 

as necessidades e desejos dos consumidores 

 Kotler (2000) propõe algumas questões a se considerar: 

 - Quem são os consumidores?  

 - 0 que necessitam ou desejam?  

- Que objetivos eles estão tentando satisfazer?  

- Quem participar da decisão de compra? 

 - Com base em que tomam suas decisões de compra?  

- Quando os consumidores parecem estar dispostos a comprar  

- Onde os consumidores preferem comprar?  

Ambrósio (1999) complementa com mais algumas questões relevantes:  

- Qual o seu perfil cultural (valores, costumes)?  

- Qual seu perfil social (grupos de referencia, família, papeis e posições sociais)?  

- Qual o seu perfil pessoal (idade, ocupação, condições econômicas, estilo de vida, 

personalidade)?  

- Qual o seu perfil psicológico (motivação, percepção, aprendizagem, crenças e 

atitudes)? 
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2.4.3 Mercado Concorrente 

 

É importante conhecer o concorrente para saber lidar com seus pontos fortes e fracos e 

superá-los, para Dornelas (2005, p. 142), “a análise da concorrência é de suma importância 

em qualquer plano de negócios e a concorrência de uma empresa não se limita aos 

concorrentes diretos”. Devem ser considerados os competidores indiretos, aqueles que de 

alguma forma, desviam a atenção dos seus clientes, convencendo-os a adquirir seus produtos.  

Este mesmo autor cita que “conhecer o concorrente é dever de qual quer empreendedor que 

queira competir e vencer no mercado” (p. 102), pois para estabelecer uma estratégia de 

marketing por exemplo fazer uma análise criteriosa é de suma importância. 

Segundo Chiavenato (2007), os concorrentes são as empresas que disputam os 

mesmos fornecedores ou os mesmos clientes ou consumidores. Em outras palavras, 

concorrem com as entradas e com as saídas. À medida que os produtos/serviços oferecidos 

tornam-se mais heterogêneos, tanto mais heterogêneos e diferenciados serão os concorrentes e 

tanto mais complexa será a competitividade. 

Para Kotller (2000), a matriz SWOT (strengths, weaknesses, opportunities e threats, 

ou seja, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) traça uma análise da situação 

atual do negócio e deve ser feita regularmente, dependendo das mudanças no ambiente 

externo e interno. Assim que a empresa identificar seus principais concorrentes, ela deve 

descobrir suas características, especificamente suas estratégias, seus objetivos, suas forças e 

fraquezas, além de seus padrões de reação. 

 

2.4.4 Mercado Fornecedor 

 

Chiavenato (2007) define fornecedores como sendo as empresas e os indivíduos que 

fornecem recursos ou insumos para o negócio. Existem os fornecedores de recursos 

financeiros (mercado de capitais, mercado financeiro, investimentos, empréstimos etc.), os 

fornecedores de recursos materiais (matérias-primas, materiais semi-acabados ou semi 

processados etc.), os fornecedores de recursos tecnológicos (máquinas, equipamentos, 

tecnologias) e os de recursos humanos (talentos e competências).  

À medida que seus produtos/serviços tornam-se mais heterogêneos ou complexos, 

tanto mais heterogêneos e diferenciados tornam-se seus fornecedores. É importante conhecer 

o mercado fornecedor porque é através dele que a empresa conseguirá os insumos. Saber 
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quem são e onde estão torna essencial para que se tenha a garantia de recebimento dos 

insumos na data certa e em quantidade segura, isso ajuda a empresa a se planejar melhor e a 

realizar vendas seguras. 

Segundo Degen (1989), os fornecedores geralmente estão dispostos a ajudar o futuro 

empreendedor, pois uma vez que o negócio for bem sucedido, garantirá um cliente fiel. Além 

disto, podem-se obter informações valiosas por meio da experiência do fornecedor com outros 

negócios semelhantes que já tenham surgido. Desta forma, para abrir um novo negócio é 

fundamental que o empreendedor busque conhecer quais os seus possíveis fornecedores e 

desde o inicio buscar um bom relacionamento com os mesmos, podendo no futuro obter mais 

facilidade na negociação de matérias primas e outros insumos. 

O empreendedor deve buscar, nesta análise, obter informações chave que, segundo 

Dornelas (2002), referem-se à identificação dos principais fornecedores e suas características 

(localização, tempo de atuação, principais clientes); ao tipo e qualidade dos produtos que eles 

oferecem; e aos preços, prazos e condições de pagamento que cada um deles oferece. 

 

2.4.5 Produtos e Serviços 

 

Kotler (2000, p. 416) refere que: “Um produto é algo que pode ser oferecido a um 

mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo. Os produtos comercializados incluem 

bens físicos, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, 

informações e ideias”. 

Neste sentido, Rocha (1999) afirma que o produto é qualquer coisa que possa ser 

objeto de troca entre indivíduos ou organizações. A autora menciona ainda, que o produto 

deve ser visto pela a organização não apenas a forma como ela enxerga, mas sim o que ela 

significa para o consumidor, isto é, a lente pela qual a organização deve realizar a visão do 

produto, precisa transcender sua dimensão egocêntrica.  

Na concepção de Dornelas (2001, p. 57), o empreendedor deve “destacar quais os 

produtos e serviços de sua empresa, porque ela é capaz de fornecê-lo se como eles são 

fornecidos, quais as características da equipe de produção, e em quais aspectos seus 

produtos/serviços difere da concorrência”. 

Também, no mesmo sentido, Kuhn e Dama (2009, p. 49) ressaltam que é necessário 

“descrever os produtos e serviços com todas as características, atributos e benefícios que 

possuem, para ficar claro os benefícios que eles trarão pra seus futuros clientes em relação os 
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produtos/serviços que existem no mercado, e em caso de inovação descrever o potencial do 

produto para atender o possível cliente”.  

 

2.5 Empresa (organização) 

 

Para Dornelas (2008, p. 117), o aspecto mais importante é “mostrar que a empresa 

possui pessoas qualificadas e comprovadamente experientes nos níveis de comando. Assim a 

gestão da empresa deve ser uma das partes perfeitamente elaborada, e descrita às claras”. 

 
Kuhn e  Dama (2009, p. 53) destacam que:  

 
 
É preciso apresenta um resumo da estrutura organizacional da empresa ou negócio, 
como e por quem ela será administrada, qual será a sua estrutura legal, seu porte ou 
tamanho, a localização geográfica, a infraestrutura necessária para desenvolver o 
potencial produtivo e a necessidade ou não de parcerias para a empresa. Também 
deve ser definido nesta seção como a empresa irá estruturar-se no mercado 
competitivo, com sua missão, visão, objetivos e estratégias. Estes são itens que em 
alguns planos de negócio são dispensados ou não cabem. De uma forma geral, 
porém, auxiliam a delinear de forma mais objetiva o negócio. 

 

Importante, segundo Dornelas (2008, p. 116), descrever a empresa, “procurando 

mostrar o porquê de sua criação, qual o seu propósito, a natureza dos serviços ou produtos 

fornecidos, como ela se desenvolveu ou se desenvolverá, qual é o seu modelo de negócios e 

os seus diferenciais 

 

2.5.1 Gerenciamento  

 

Para Dornelas (2001, p. 125), quando o empreendedor tiver que formar sua equipe, ele 

próprio deve se fazer algumas perguntas, como: “Quais são as áreas-chave de gerenciamento 

do meu negócio?” “Como a organização será estruturada?” “Quem gerenciará o negócio?” 

“Que ajuda externa pode ser necessária?” “Quantos empregados serão necessários e quando 

eles devem ser contratados ?”. 

Conforme Kuhn e Dama (2009, p. 54),  

 

[...] para os investidores conhecer a equipe que estará gerenciando o 
empreendimento é muito importante, pois se pode identificar a capacidade do time e 
se aprovada conseqüentemente às outras partes do plano serão cumpridas, por isso é 
importante descrever o conhecimento das pessoas envolvidas no negócio, através da 
elaboração de um currículum vitae de cada integrante. 
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Segundo Hisrich, Peters e Shepherd (2014, p. 32), “A liderança em uma organização, é 

de extrema importância para garantir que ela continue seguindo um plano e a delegação de 

responsabilidade por parte do empreendedor é considerada a alma da administração na 

empresa”.  

 

2.5.2 Gestão de Pessoas 

 

O conceito de gestão de pessoas ou administração de recursos humanos é uma 

associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo 

de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas 

organizações. 

Segundo Chiavenato (2008), a gestão de pessoas é o conjunto integrado de atividades 

de especialistas e de gestores, de como irá agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter 

e monitorar pessoas, no sentido de proporcionar competências e competitividade à 

organização.  

O autor destaca que gestão de pessoas é a função que permite a colaboração eficaz dos 

funcionários para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. Os nomes como 

Departamento Pessoal, Recursos Humanos, Administração de Recursos Humanos, são alguns 

dos nomes dados ao departamentos relacionada com a Gestão de Pessoas. 

Para melhor definir o que vem a ser a Gestão de Pessoas, Gil (2001, p. 17) afirma que: 

 
A expressão gestão de Pessoas visa substituir a denominação Administração de 
Recursos Humanos, que, ainda mais, é a mais comum entre todas as expressões 
utilizadas nos tempos atuais para designar os modos de lidar com as pessoas nas 
organizações. 

 

Através dos conceitos apresentados por diversos autores, define-se gestão de pessoas 

como um processo pelo qual é possível administrar da melhor forma o comportamento dos 

individuas em uma organização. 

 
2.5.3 Estrutura Legal 

 
Legalmente as empresas necessitam estar registradas, e para tanto passam por um 

processo legal, considera-se assim que as sociedades empresárias são aquelas que exercem 

atividade empresarial.  
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Segundo Coelho (2006, p. 111), “A sociedade empresária pode ser conceituada como a 

pessoa jurídica de direito privado não estatal, que explora empresarialmente seu objeto social 

ou a forma de sociedade por ações”. 

As sociedades empresárias, segundo Reis (2009), poderão ser das seguintes espécies: 

 

1) Sociedade limitada 

 

Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Este tipo de 

sociedade passa a ter um regime consolidado em apenas um diploma legal, pois, a sociedade 

ente denominada de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, tinha seu regime 

jurídico determinado pelo Decreto n° 3.708/19, revogado, e subsidiariamente pela Lei das 

Sociedades Anônimas (Lei n° 6.404/76). 

A aplicação subsidiária da lei das sociedades anônimas continua sendo possível, desde 

que haja previsão expressa no contrato social. 

 

2) Sociedade em nome coletivo 

 

Exceto pelo fato de poder exercer atividade empresária, este tipo de sociedade é 

praticamente idêntico ao da sociedade simples. Nesta sociedade somente podem participar 

pessoas físicas, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações 

sociais. 

Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato 

constitutivo, ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada 

um. 

 

3) Sociedade em comandita simples 

 

Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias, a saber: 

a) os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas 

obrigações sociais; 

b) os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua quota. 

As sociedades por comandita simples são regidas supletivamente pelas normas da 

sociedade em nome coletivo, cabendo aos sócios comanditados os mesmos direitos e 
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obrigações dos sócios em nome coletivo. Sem prejuízo da faculdade de participar das 

deliberações da sociedade e de fiscalizar suas operações, não pode o comanditário praticar 

nenhum ato de gestão nem ter o nome da firma social, sob pena de ficar sujeito às 

responsabilidade de sócio comanditado.    

O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários.  

 

4) Sociedade anônima 

 

Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada 

sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. A 

sociedade anônima rege-se por lei especial (Lei n° 6.404/76 e disposições posteriores), 

aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições do Novo Código Civil (artigos 1.088 e 

1.089).  

É uma forma jurídica de constituição de empresas na qual o capital social não se 

encontra atribuído a um nome em específico, mas está dividido em ações que podem ser 

transacionadas livremente, sem necessidade de escritura pública ou outro ato notarial. Por ser 

uma sociedade de capital, prevê a obtenção de lucros a serem distribuídos aos acionistas. 

Há dois tipos: 

Companhia aberta (também chamada de empresa de capital aberto), que capta recursos 

junto ao público e é fiscalizada no Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Companhia fechada (também chamada de empresa de capital fechado), que obtém seus 

recursos dos próprios acionistas. 

 

5) Sociedade em comandita por ações: 

 

A sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas 

normas relativas à sociedade anônima. Porém, este tipo societário, somente o acionista tem 

qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente 

pelas obrigações da sociedade (artigos 1.090 a 1.092). 

De acordo com o artigo 983 do Código Civil, a sociedade empresária deve constituir-se 

segundo uma das espécies acima citadas, entre outras possibilidades conforme o artigo cita 

(BRASIL, 2002). 

A sociedade limitada, a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita 

simples são regulamentadas pelo Código Civil, enquanto as sociedades anônimas são 
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disciplinadas pela Lei nº 6.404/76, e as sociedades em comanditas por ações são regradas 

pelos dois diplomas legais. 

 

2.5.4 Localização 

 

Conforme Chiavenato (2004), a localização da empresa é representada pelo local exato 

de sua instalação. Os fatores analisados para determinar a localização ideal variam de acordo 

com o tipo de negócio. Se a empresa for produtora de bens, ou seja, industrial, deverá  

analisar: proximidade de mão-de-obra, dos mercados e de transporte; infraestrutura 

energética; incentivos fiscais; custo de terreno e adequação do local. Já se a empresa for 

prestadora de serviços, ou seja, comercial, deve ser levado em consideração: proximidade dos 

clientes; facilidade de acesso, transporte e estacionamento; infraestrutura para recreação; 

visibilidade, adequação e aparência do local; e baixos custos imobiliários e condominiais. 

Kuhn e Dama (2009, p. 58) explicam que: 

 

[...] a localização objetiva analisar os fatores locacionais que influenciam a empresa, 
tais como: a existência e a procedência de matéria-prima, as exigências em termos 
de infraestrutura, a influência do custo de frete tanto para o transporte da matéria-
prima como para o transporte junto ao cliente. O autor sugere que seja descrito o 
local, o porquê da preferência por este local, utilizar fotografias, layout ou desenho 
do local, valores de aluguel, contratos de aluguel. Devem-se levar em consideração 
no momento de optar por determinado local as condições de ordem ambiental, 
entraves e legislações ambientais, custos de licenciamento e impeditivos que possam 
inviabilizar o empreendimento. 

 

Conforme Dornelas (2001), apesar de localização ser considerada uma questão 

referente à estratégia de marketing de um negócio, que em muitos casos diferencia os serviços 

prestados pela empresa em relação aos seus concorrentes, cabe uma breve descrição a respeito 

do assunto nesta parte do plano de negócios, isso que dizer que a  infraestrutura disponível 

também deve ser citada no plano de negócios, muitos imóveis, além da localização também 

podem oferecer uma infraestrutura excelente. 

 

2.6 Plano de Marketing 

 

Plano de Marketing nada mais é do que uma ferramenta estratégica gerencial utilizada 

para identificar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que o mercado proporciona ao 

Empreendedor, estimulando o mesmo a estabelecer metas, objetivos, e buscar 
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incessantemente conhecer as necessidades e desejos dos seus clientes/consumidores e, 

consequentemente, levar a organização ao progresso. 

Segundo Dornelas (2001, p. 148), as estratégias de marketing são “os meios e métodos 

que a empresa deverá utilizar para atingir seus objetivos”.  

De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 124), “Marketing é um processo social pelo 

meio dos quais pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam 

com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor para os outros”. 

Ainda, segundo os mesmos autores, o plano de marketing é um documento que apresenta um 

resumo das informações que se tem a respeito do mercado e como a empresa planeja alcançar 

seus objetivos. Ele pode ser dividido em dois níveis: plano de marketing estratégico - que 

estabelece os mercados alvo e a proposta de valor que será oferecida e, também em plano de 

marketing tático - que especifica as táticas de marketing de produto, promoção, 

comercialização, preço, canais de vendas e serviços. 

 Luecke (2007) aponta que plano de marketing é o que atrai mais atenção dos 

investidores, pois ele demonstra como será feita a conexão com a clientela, e, portanto, é fator 

determinante para o sucesso ou fracasso da organização. Desta forma, o plano de marketing 

merece atenção especial do empreendedor e, segundo Dolabela (2002), deve passar por uma 

análise completa do mercado, avaliando o setor, a concorrência e os clientes, além da 

estratégia de marketing que envolve os 4 “Pês”do mix de marketing, quais sejam: Produto, 

Preço, Praça e Promoção. 

 

2.6.1 Produto 

 

Conforme Blume e Ledermann (2009, p. 21), “é comum pensarmos em produto 

apenas como um bem físico, que pode ser tocado, olhado, experimentado, como um carro, 

uma moto, uma televisão. A definição de produto, contudo, extrapola os limites da 

tangibilidade”. Isso quer dizer que, “[...] produto é qualquer coisa que possa ser oferecida ao 

mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999 apud 

BLUME; LEDERMANN, 2009, p. 21). Sendo assim, produto pode ser um bem físico, um 

serviço ou uma ideia.  

Sendo assim, Rocha e Christensen (1999) garantem que produto é alguma coisa que 

pode servir para indivíduos ou organizações, como elemento de troca, a empresa deve 

procurar analisar o produto como o consumidor, e não apenas como a empresa o vê. Para 
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Peter e Churchill Jr (2000, p. 234), “o produto envolve muito mais do que bens e serviços, 

mas também marcas, embalagens, serviços aos clientes e outras características que 

acrescentam valor para os clientes”.  

Para Kotler e Keller (2006), a empresa ao planejar deve oferecer um produto ao 

mercado, refletir nos cinco níveis de produtos que compõem o portfólio de valor para o 

comprador. O primeiro deles é o benefício central, quer dizer, para que ele realmente serve a 

utilidade do produto real e específica do produto. O segundo nível são as demais funções do 

produto, já o terceiro é que o produto seja de acordo com o esperado. E o quarto que ele 

exceda as expectativas. Portanto o último é o jeito com que o usuário do produto faz para 

usar, adaptar e descartar. 

 

2.6.2 Preço 

  

Conforme Kotler (2003 apud GABRIEL, 2010), tem vários elementos que definem o 

preço de um produto, entre eles podemos citar o custo de manufatura do bem ou custo 

operacional do serviço, custo da estrutura física e administrativa da empresa, custo de 

promoção e de vendas, margem de lucro da empresa e margem de possíveis canais de 

distribuição.  

Para Dornelas (2005), é provavelmente a maneira mais tangível de se agir no mercado, 

pois pela política de preços a empresa pode criar a demanda para o produto, segmentar o 

mercado, definir a sua lucratividade e alterar a sua penetração no mercado. 

Também, Kotler e Keller (2006) afirmam que, em primeiro lugar, a empresa deve 

definir seu posicionamento em relação às ofertas de mercado, para posteriormente, por meio 

da definição de preço, buscar atingir um dos cinco objetivos principais: a sobrevivência, 

maximização dos lucros atuais, maximização da participação de mercado, ou a liderança na 

qualidade do produto. 

 

2.6.3 Praça 

 

Habitualmente chamado de distribuição, o P de Praça, não recebe a devida 

importância, normalmente é trazido em segundo plano. Porém, pode ser afirmado que está 

variável se iguala aos demais elementos no plano de importância (BLUME; LEDERMANN, 

2009). 
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Segundo Kotler (2003 apud GABRIEL, 2010), praça pode ser definida como as 

estratégias e táticas para a colocação do produto no mercado, a forma como o mesmo chegará 

até ao ponto de venda e se disponibilizado ao consumidor. 

Atualmente, a denominação mais apropriada para praça vem a ser distribuição, que é  

 

[...] uma forma de se referir a um conjunto complexo de elementos que visa a tornar 
o produto disponível para o consumidor onde e quando ele o desejar, e isso inclui 
elementos importantes como canais de distribuição, logística de mercado e as 
variáveis que integram esses elementos (BLUME; LEDERMANN, 2009, p. 23). 

 

A praça pode ser compreendida como distribuição dos produtos; é na praça que são 

colocadas em práticas as estratégias de colocação dos mesmos no mercado. Através da praça, 

os produtos chegam aos pontos de venda para serem consumidos pelo consumidor final. 

 

2.6.4 Promoção 

 

Conforme aponta Dolabela (2002, p. 192), a promoção é “todo e qualquer esforço 

realizado para persuadir as pessoas a comprarem determinado produto ou a utilizarem 

determinado serviço”. Kotler e Keller (2006), de maneira semelhante, conceituam a promoção 

como sendo um conjunto de ferramentas de incentivo utilizadas para estimular a compra mais 

rápida ou em maior quantidade de produtos ou serviços por parte do consumidor. Incluem-se 

na promoção ferramentas como, amostras, cupons, brindes, descontos e demonstrações. 

Dornelas (2005) acrescenta que a escolha do veículo de comunicação depende do 

público que se pretende atingir, podendo focar também horários específicos, dias da semana 

ou até mesmo épocas do ano.  Este autor ressalta ainda que a propaganda deve ser realizada 

com certa cautela, uma vez que, se mal feita, pode causar impactos negativos para a empresa, 

fazendo que o consumidor opte pelo produto ou serviço do concorrente. 

 

2.7 Plano Financeiro 

 

Conforme Chiavenato (1999), as empresas não trabalham na base da improvisação. 

Quase tudo nelas é planejado antecipadamente. O planejamento figura com a primeira função 

administrativa, por ser exatamente aquela que serve de base para as demais funções. O 

planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos 

que devem ser atingidos e como se deve fazer para tingi-lo da melhor maneira possível. 
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Gitman (1997, p. 588) menciona que: 

 
O planejamento financeiro é um dos aspectos importantes para funcionamento e 
sustentação de uma empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e controlar 
suas ações na consecução de seus objetivos. Dois aspectos-chave do planejamento 
financeiro são o planejamento de caixa e de lucros. O primeiro envolve o 
planejamento do orçamento de caixa da empresa; por sua vez, o planejamento de 
lucros é normalmente realizado por meio de demonstrativos financeiros projetados, 
os quais são úteis para fins de planejamento financeiro interno, como também 
comumente exigidos pelos credores atuais e futuros. 

 
 

Para Moreira (2007, p. 414), plano financeiro  

 

[...] trata-se de um conjunto de planos e políticas que, formalmente estabelecidos e 
expressos em resultados financeiros, permite à administração conhecer, a priori, os 
resultados operacionais da empresa e, executar o acompanhamento necessário para 
que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios sejam analisados, 
avaliados e corrigidos.  

 

O plano nada mais é de que uma projeção dos indicadores financeiros para auxiliar o 

administrador a atingir os resultados esperados. 

 

2.7.1 Investimento 

 

Os investimentos iniciais demonstram quanto serão os gastos que o empreendedor terá 

para montar a nova empresa e iniciar suas atividades. Para Dolabela (2002) estes gastos são 

de três tipos:  

a) Despesas pré-operacionais, que corresponde ao montante gasto pelo empreendedor 

com as atividades efetuadas em função da empresa antes que ela inicie sua operação;  

b) Investimentos fixos, que são os gastos com a compra e instalação de máquinas e 

equipamentos, reformas, obras, móveis, veículos;  

 c) Capital de giro inicial, que consiste nos gastos operacionais para colocar a 

organização em funcionamento. Inicialmente são bancados pelo empreendedor, porém devem 

ser recuperados através das receitas obtidas quando do inicio das suas operações.  Portanto, os 

investimentos iniciais são a base para o funcionamento da empresa e dependendo do montante 

estabelecido e das fontes de recursos do empreendedor, podem necessitar outras fontes de 

financiamento. 
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2.7.2 Financiamento 

 

Para muitos empreendedores o maior desafio para abertura de seu negócio é a 

disponibilidade de recursos, principalmente quando o novo empreendimento demanda de um 

valor de recurso maior do que o capital que o empreendedor possui para investir. 

Segundo Hisrich, Peters e Shepherd (2014, p. 256), um dos problemas mais difíceis no 

processo de criação de um novo empreendimento é obter financiamento. “Para o 

Empreendedor o financiamento disponível precisa ser considerado a partir da perspectiva de 

dívida X capital próprio e do uso de recursos interno recursos externos”. 

De acordo com Dornelas (2008, p. 163),  

 
Os tipos de financiamento são basicamente divididos em dívida ou eqüidade. No 
primeiro caso o dinheiro emprestado é assegurado de alguma forma com garantias. 
Eqüidade, por outro lado, equivale a uma quantia de capital injetado no negócio, 
usualmente em dinheiro. 

 

O financiamento, muitas vezes, serve como pontapé inicial para o empreendimento, 

complementa o capital de giro dando um “fôlego” inicial para o empreendedor. 

 

2.7.3 Custos  

 

Para Kuhn e Dama (2009, p. 29), “Os custos são determinados pelos recursos 

necessários para a manutenção da estrutura e para a produção do produto/serviço 

comercializado”.  Os autores ainda destacam que “custo é qualquer compensação monetária 

atribuída aos fatores de produção (capital, trabalho, matéria-prima, tecnologia...) por estarem 

à disposição do empreendimento” (p. 30). 

Holanda (1975, p. 225) explica que: “De um ponto de vista econômico, podemos 

considerar como custo todo e qualquer sacrifício feito para produzir um determinado bem, 

desde que seja possível atribuir um valor monetário a esse sacrifício”. 

 Os custos fixos são todos os gastos que não se alteram em função do volume de 

produção ou da quantidade vendida em um determinado período. 

Conforme o SEBRAE (2009), os custos dos produtos “referem-se aos gastos efetuados 

com materiais e insumos (na produção do bem, no caso da indústria), aquisição do produto 

(no caso do comércio) ou realização dos serviços”.  
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2.7.4 Receitas  

 

Para Buarque (1991, p. 105), “As receitas originam-se principalmente das vendas dos 

seus produtos e subprodutos. O cálculo das receitas consiste em multiplicar a quantidade 

esperada de venda de cada ano, de cada produto, pelo preço correspondente”. 

Segundo Sandroni (2001, p. 441), receita “é a soma de todos os valores recebidos em 

dado espaço de tempo (um dia, um mês, um ano)”. No caso de uma empresa comercial, a 

receita é formada por todas as suas vendas, seja elas a vista ou a prazo. 

Para Kuhn e Dama (2009, p. 73), as receitas “são o fluxo de recursos financeiros 

resultantes da comercialização dos produtos/serviços do negócio a cada período 

(dia/mês/ano), tradicionalmente montam-se quadros de receitas anuais”. Porém, o autor 

recomenda  que se mantenha quadros auxiliares detalhados da composição destas receitas em 

termos mensais, de unidades vendidas ou grupos de produtos, mercadorias ou serviços 

comercializados. 

Dornelas (2001, p. 152) destaca que: 

 
[...] a projeção de vendas deve ser feita tendo como base a análise de mercado, a 
capacidade produtiva e a estratégia de marketing da empresa. Dessa forma, a 
projeção será mais realista e terá maior probabilidade de ocorrer conforme o 
planejado. 

 
 

Através das projeções de receita, tem-se uma estimativa de qual será o faturamento 

mensal da empresa, e devem ser baseadas na avaliação do potencial do seu mercado e em sua 

capacidade produtiva. 

 

2.7.5 Resultado (DRE) 

 

No entendimento de Dornelas (2008, p. 153), o demonstrativo do resultado “é uma 

classificação ordenada e resumida das receitas e das despesas da empresa em determinado 

período”. Mesmo que sejam elaboradas anualmente para fins de legais de divulgação, 

normalmente são feitas mensalmente para fins administrativos e trimestralmente para fins 

fiscais. Para o autor, DRE é:  

 
Uma classificação ordenada e resumida das despesas e receitas da empresa em 
determinado período. Da receita total obtida deve ser subtraídas impostos, 
abatimentos e devoluções concedida, resultado na receita liquida. Desta receita 
liquida, deduzem-se os custos dos produtos vendidos (comércio), dos produtos 
fabricados ( indústrias), ou serviços apresentados (serviços), para se chegar ao lucro 
bruto. Em seguida subtrai-se do lucro bruto as despesas operacionais. Essa 
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denominação de despesas operacionais se dá pelo fato de representarem os gastos 
necessários para que as receitas sejam alcançadas. (DORNELLAS, 2001, p. 165). 

 
Portanto, a demonstração do resultado do exercício, representa o principal 

demonstrativos da situação financeira de uma empresa. 

 

Quadro 1 - Modelo de Demonstração de Resultados do Exercício 

 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Vendas de Produtos 
Vendas de Mercadorias 
Prestação de Serviços 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  
Devoluções de Vendas  
Abatimentos  
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas 
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(-) CUSTOS DAS VENDAS 
Custo dos Produtos Vendidos  
Custo das Mercadorias 
Custo dos Serviços Prestados 
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  
Despesas Com Vendas  
Despesas Administrativas 
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 
Despesas Financeiras 
(-) Receitas Financeiras 
Variações Monetárias e Cambiais Passivas 
(-) Variações Monetárias e Cambiais Ativas 
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
Resultado da Equivalência Patrimonial 
Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 
(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL E SOBRE O LUCRO 
(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro 

= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 
(-) Debêntures, Empregados, Participações de Administradores, Partes Beneficiárias, Fundos 
de Assistência e Previdência para Empregados 
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
 

Fonte: Portal da Contabilidade, 2016. 
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2.8 Viabilidade Econômica 

 

O desejo que se tem de abrir um novo empreendimento e a escolha do tipo de 

atividade contempla apenas o começo de um longo processo que se inicia antes de se lançar 

no mercado, é preciso saber com clareza quais são as oportunidades e quais são os riscos que 

o novo negócio pode oferecer.  

Um estudo do mercado pode indicar quais são esses parâmetros, pois todos os 

empreendimentos envolvem incertezas, mas um bom estudo de viabilidade econômica e 

financeira para identificar os custos fixos e variáveis, quais são os investimentos efetuados e 

quais serão os retornos do negócio, valendo–se de uma previsão das vendas e, 

consequentemente, de receitas e despes ao longo dos primeiros meses de atividade. Então, um 

estudo da viabilidade da viabilidade econômica financeira é uma ferramenta  essencial para 

tomar a decisão de investir em um projeto de criação de uma nova empresa ou de 

investimento de uma já existente. Esse estudo irá permitir analisar a viabilidade do projeto e 

detectar os ajustes necessários para o sucesso do negocio. Portanto, assumir riscos que 

comprometam a situação financeira da empresa podem afetar negativamente nos resultados do 

investimento. Realizar um estudo de viabilidade econômica do investimento é o que dará 

sustentabilidade para a tomada de decisão do investidor.  

Conforme enfatizam Souza e Clemente (2009, p. 3): 

 
As decisões de capital, como se percebe, são simplesmente cruciais e podem tanto 
consolidar uma trajetória de expansão, quando oportunas e no tempo certo, quanto 
comprometer a própria sobrevivência da empresa. Por isso, é conveniente que tais 
decisões se baseiem, tanto quanto possível, em previsão e cálculo de todas suas 
implicações relevantes. 

 

Para Galesne (1999), fazer um investimento consiste para uma empresa, em 

comprometer capital, são diversas formas de modo durável, na esperança de manter ou 

melhorar uma situação financeira. 

A grande maioria dos negócios exige o investimento de capital. Bernstein (1997) 

explica que quando a decisão de investir está baseada na disponibilização de recursos, com 

objetivo de se obter o equilíbrio das entradas e saídas, levando-se em conta os saldos a cada 

momento (fluxo de caixa), trata-se de viabilização financeira. Portanto, o estudo de 

viabilidade econômico-financeira é tal que pretende caracterizar um empreendimento que 

proporcione um lucro aos investidores ao final do negócio, bem como ser capaz de evitar 

saldos negativos proporcionando, consequentemente, um fluxo de caixa positivo em qualquer 



 

 

 

 

 

41 

momento do empreendimento. Entretanto, não deve uma análise prévia de viabilidade, se 

restringir a uma análise econômico-financeira, pois esta não leva em consideração fatores não 

11 quantificáveis que influenciam na qualidade dos indicadores do resultado final do negócio. 

 

2.8.1 Rentabilidade/Lucratividade 

 

Conforme Dornelas (2005), a rentabilidade demonstra quantos reais em média são 

gerados por real médio de investimento. Também Dornelas (2001, p. 171, grifo do autor) 

refere que: 

 
Existem algumas perguntas que os investidores podem se fazer a respeito de um 
projeto de investimento, de um novo negócio ou de um negócio existente, que são 
respondidas por meio de técnicas específicas: o retorno contábil sobre o 

investimento, que identifica quantos reais em média são gerados por real médio de 
investimento; o prazo de payback, cujo mostra qual o prazo em que será recuperado 
o desembolso do investimento total; e por fim a técnica do fluxo de caixa 

descontado, que revela de que modo o valor presente dos benefícios futuros do 
investimento se compara com o desembolso do investimento, através do valor 
presente líquido e da taxa interna de retorno. 

 
 

Calcula-se a rentabilidade da seguinte forma: 

 
RENTABILIDADE =               Lucro Líquido 
                                    _____________________  x 100 
                                                                    
                                             Investimento Total 
 

A rentabilidade indica o percentual de remuneração do capital investido na 

organização, ou seja, o retorno contábil sobre o investimento. 

A lucratividade é um indicador que mede o lucro líquido em relação às vendas. É um 

dos principais indicadores econômicos, pois está relacionado à competitividade. Se sua 

empresa possui uma boa lucratividade, ela apresentará maior capacidade de competir, isso 

porque poderá investir mais em divulgação, na diversificação dos produtos e serviços, na 

aquisição de novos equipamentos, etc. A lucratividade é calculada da seguinte forma: 

 
 
LUCRATIVIDADE =          Lucro Líquido 
                                               _____________________  x 100 

                                                                    
                                                             Receita Total 
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2.8.2 PayBack (tempo de retorno) 

 

A técnica do payback mede o tempo necessário para a recuperação do capital 

investido. Além disto, é considerada mais precisa que o retorno contábil sobre o investimento 

por utilizar como base para cálculo o fluxo de caixa. Também por meio do payback pode-se 

analisar a atratividade de um determinado investimento sendo que “um projeto de 

investimento é mais atraente quanto menor for o tempo para recuperar o investimento inicial” 

(DORNELAS, 2005, p. 172). 

 Para calcular o payback, de acordo com Braga (1989), é simples: 

 a) se as entradas líquidas de caixa forem uniformes, basta dividir o investimento 

inicial pelas entradas anuais de caixa;  

b) já para o caso de entradas anuais desiguais, estas devem ser acumuladas até       

atingir o valor do investimento, para então apurar o prazo de retorno. 

O resultado destes cálculos é apresentado em número de meses ou anos. Com este 

tema, finaliza-se a fundamentação teórica do presente estudo.  Em seguida, apresenta-se a 

metodologia utilizada, assim como os resultados obtidos e as conclusões do trabalho. 

 

2.8.3 VPL 

 

Para medir o VPL, faz-se uma estimativa do valor atual para os futuros fluxos de reais 

que estarão sendo gerados pelo projeto, e deduz-se o investimento.  Conforme Dornelas 

(2001, p. 55), “futuros fluxos de caixa após impostos para seu valor presente, depois se 

subtrai o investimento inicial. Se o VPL for positivo, o projeto é viável, pois o var presente 

dos futuros fluxos de caixa é maior que o investimento inicial. Caso contrário, o projeto de ser 

rejeitado”. 

 

Fórmula de VPL 

 
Dornelas (2001, p.172) 
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2.8.4 TIR 

 

A TIR é a taxa de retorno de um empreendimento, que zera o VPL e leva em conta o 

valor do dinheiro no tempo. Para o cálculo da TIR, Dornelas (2001, p.173) explicita que: 

 

[...] deve-se descobrir a taxa de desconto (K) que fornece um valor presente liquido 
igual a zero. Quando isso ocorre, o valor presente dos futuros fluxos de caixa é 
exatamente igual ao investimento efetuado. Assim, a TIR é obtida da formula do 
VPL igualando essa a zero e procurando-se o valor para K, que nesse caso será o 
TIR do projeto. Como envolvem cálculos mais apurado e complexos, a TIR requer 
uso de calculadora cientificas ou planilhas eletrônicas. 
 
 

Segundo Salim (2005, p. 297), a TIR, “Também chamada de Internal Rate Return 

(IRR), representa a taxa de desconto que iguala, em um único momento, os fluxos de entrada 

com os de saída de caixa – na verdade produz um VPL igual a zero”. 

 

 
 

Onde: 

K = taxa interna de retorno; 

Ej = E(1,2,..,.n) = Fluxos esperados de entrada de caixa, ou seja, fluxos operacionais 

líquidos de caixa gerados pelo investimento; 

SO = Investimento Inicial; 

Sj = S (1,2,..,.n) = Fluxos esperados de saída de caixa 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar a classificação da pesquisa, seu universo 

amostral, os participantes da pesquisa, o plano de coleta de dados, plano de análise e 

interpretação dos dados e por último o plano de sistematização do estudo. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

O presente estudo pode ser classificado quanto à sua natureza, quanto à abordagem, 

quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos, os mesmos serão abordados 

separadamente a seguir: 

 

3.1.1 Pesquisa Quanto à Natureza 

 

As pesquisas quanto à natureza podem ser dividida em dois grupos (GIL, 1999 apud 

ZAMBERLLAN et al, 2014): 

- Pesquisa Básica: é a pesquisa que objetiva gerar novos conhecimentos, construir 

teorias e talvez descobrir alguma aplicação prática no futuro. Envolve verdades e interesses 

universais; 

- Pesquisa Aplicada: é a pesquisa que visa gerar conhecimentos para aplicação prática 

voltada à solução de problemas específicos da realidade. Envolve verdades e interesses locais; 

O presente estudo classifica-se como uma pesquisa aplicada, pois ele procurar gerar 

conhecimento voltado à solução de problemas específicos da realidade, a fonte das questões 

de pesquisa é centrada em problemas e preocupações das pessoas e tem o propósito de 

identificar e gerar soluções para os problemas. 

 

3.1.2 Pesquisa Quanto à Abordagem 

 

As pesquisas quanto à abordagem podem ser divididas em dois grupos, pesquisa 

quantitativa e pesquisa qualitativa. 

Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificado, significa traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, utilizando métodos 

estatísticos para interpretação (ZAMBERLLAN et al, 2014): 
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- Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição 

dos significados são requisitos básicos para o processo de pesquisa qualitativa. 

A pesquisa que será realizada pode ser qualificada como quantitativa e qualitativa, 

pois serão traduzidas em números as opiniões e informações coletadas e também possui 

opiniões de um ponto de vista que não poderão ser traduzidas em números e sim fazem uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. 

 

3.1.3 Pesquisa Quanto aos Objetivos 

  

Na pesquisa quanto aos objetivos, Gil (1999 apud ZAMBERLLAN et al, 2014) 

classifica em três grupos:  

- Exploratória: Quando não se tem informação sobre determinado tema e se busca 

maior familiaridade com o problema; 

- Descritiva: Quando se deseja descrever características de uma determinada 

população, fenômenos ou relação entre variáveis; 

- Explicativa: Quando se deseja identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para ocorrência dos fenômenos. 

O presente estudo se classifica como pesquisa exploratória, pois o objetivo do estudo é 

verificar a viabilidade de um novo empreendimento no município de Crissiumal-RS. 

 

3.2 Universo Amostral 

 

Conforme Malhotra (2001 apud ZAMBERLLAN et al, 2014, p. 136), “a maioria dos 

projetos de pesquisa tem como objetivo obter informações sobre as características ou 

parâmetros de uma população”. 

O Universo amostral deste trabalho foram as pessoas que residem na cidade de 

Crissiumal-RS, foram entrevistadas 94 pessoas, estas que frequentam estabelecimentos 

comerciais do mesmo ramo ou que possam passar a frequentar. 

O município de Crissiumal-RS possui uma população estimada em 2016 conforme 

dados do IBGE de 14.233 habitantes, porém o censo de 2010  aponta um população de 14.084 

habitantes. Com uma margem de erro de 5 pontos percentuais, a  amostra se constitui de 94 

questionários. Para tanto, utilizou-se para definir a amostra no caso da população as seguintes 

fórmulas. 
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Ajuste da Amostra 

 

n  =  1 

      ∑2 

 

Portanto: n = 1 / 0.05² n = 400  

Onde: 

nº – Coeficiente Desvio Padrão 

∑ - erro amostral  

 

Amostra 

n =  (n . N) 

 (n . N) 

 

Portanto: n = (400 x 94) / (400 + 94) n = 76,113360324 

Onde  

n = Amostra 

n = coeficiente desvio padrão 

N = População 

 
3.3 Sujeito da Pesquisa 

 

O sujeito da pesquisa foram pessoas maiores de 18 anos, que possuem renda fixa 

superior a um salário mínimo residentes na cidade de Crissiumal-RS e empregados no 

comércio local, as mesmas tiveram a incumbência de mostrar através do questionário, seus 

hábitos e relevâncias em relação aos estabelecimento comercias do mesmo ramos e se 

frequentariam o novo empreendimento. 

 

3.4 Coleta de Dados 

 

O presente trabalho iniciou pela pesquisa bibliográfica e documental obtidos em 

trabalhos anteriormente realizados nas demais disciplinas, em livros, artigos e publicações 

diversas. Na pesquisa de campo foi utilizada a seguinte técnica de coleta de dados: 
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Questionário - este aplicado aos munícipes de Crissiumal, entre os dias 01/09/2016 até 

01/10/2016 sem previa escolha dos mesmos, o questionário foi elaborado pelo acadêmico com 

base nos objetivos deste estudo projeto. 

 

3.5 Análise e Interpretação de Dados 

 

Após a coleta de dados os mesmos foram analisar e interpretar. Para Gil (1999, p. 168 

apud ZAMBERLLAN et al, 2014, p. 147), a análise tem como objetivo “organizar é sumariar 

os dados de forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto. Já a 

interpretação, tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito 

mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos”. 
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4 PLANO DE NEGÓCIO PARA A EMPRESA CHOPERIA E PETISCARIA 

BAHAMAS BAR 

 

Após a coleta de dado obtida com a aplicação do questionário, os mesmo foram 

tabulados e serão apresentados em forma de gráficos e pizzas. Além disso, será feito uma 

análise do mercado, principais concorrentes e fornecedores também será apresentado um 

plano de marketing e um plano financeiro. 

 

4.1 Análise de Mercado  

 

Após identificar a demanda no mercado local e visualizar a forma com que o negócio 

pode se concretizar, considerando neste caso os consumidores, concorrentes, fornecedores, e o 

setor onde a empresa será inserida, a forma mais comum de se fazer esta análise é por meio da 

pesquisa de mercado. 

 

4.1.1 Análise de Setor 

 

O setor onde a empresa vai estar inserida possui uma carência muito grande em 

qualidade dos produtos, ambiente e atendimento, o mercado está em crescimento pois cada 

dia mais as pessoas procuram locais para poderem  beber, comer  e divertir-se. Através desses 

pontos buscasse implementar uma choperia e pescaria na cidade de Crissiumal-RS que 

absorva essa demanda. 

O segmento food service vem crescendo de forma consistente, à taxa média de 14,7% 

ao ano, segundo dados da Abia (Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação), valor 

mais expressivo que os apresentados pelo canal de varejo alimentar (10,8%) e três vezes 

superior ao aumento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro nos últimos cinco anos. 

 

4.1.2 Cliente 

 

Buscou-se através de um questionário identificar as principais características dos 

clientes, como gênero, renda, faixa etária entre outros, também aos entrevistados foram feitas 

pergunta a respeito dos locais que frequentam valores que gastam quando vão a este tipo de 

estabelecimento comercial.  



 

 

 

 

 

49 

O gráfico 1 busca apresentar a quantidade das pessoas que costuma frequentar esse 

tipo de estabelecimento na cidade de Crissiumal-RS. 

 
 Gráfico 1 - Costuma frequentar esse tipo de estabelecimento? 
 

 
                                       Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 

 

De acordo com os resultados do gráfico 1, dos 94 entrevistados 73 = 78% costumam 

frequentar esse tipo de estabelecimento, mostrando um ponto positivo para o 

empreendimento, sendo assim o restante do questionário foi respondido apenas pelos 73 

respondentes. 

No gráfico 2, é possível visualizar as respostas em relação ao gênero dos respondentes.    

 
Gráfico 2 - Gênero 
 

 
                                      Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 
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Conforme gráfico 2, dos entrevistados 60% da amostra é do sexo masculino e 40% do 

sexo feminino, mostrando que a maior parte da população é do sexo masculino, em relação ao 

negócio levando em consideração que os homens consomem mais bebidas alcoólicas isso 

pode ser considerado como um ponto positivo. 

O gráfico 3 apresenta a idade dos respondentes. 

 
Gráfico 3 -  Idade 
 

 
                                     Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 

 

Pode-se perceber que o maior percentual  é entre 18 e 25 anos   representando 58,90% 

da amostra, que também pode ser considerado como ponto positivo, pois os jovens em sua 

grande maioria costumam sai a noite para divertir-se, já entre 26 e 35 anos representa 24,66% 

e percebe-se que a menor faixa foi mais de 56 anos que representa 1,37%, sendo 1 

entrevistado. 

No gráfico, visualiza-se a ocupação dos respondentes. 
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Gráfico 4 - Ocupação 
 

 
                                     Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 

 
Percebe-se que a ocupação com maior frequência é de funcionários de empresas 

privadas sendo 41,09% uma realidade do município, seguido por estudantes 30,14%, 

autônomos, profissionais liberais, funcionários públicos e outros, 9,59%, 9,59%, 6,85%, 

2,74%, respectivamente. Agricultores e pessoas do lar não participaram da pesquisa.  

 
O gráfico 5 representa a renda mensal dos respondentes. 

       
Gráfico 5 - Renda 
 

 
                                     Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 
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Como apresentado no gráfico, nota-se a maior faixa renda é de até R$ 1.000,00 que 

representa 24,66% mostrando baixa renda dos entrevistados , isto e um risco para o 

empreendimento, porém mostra  uma grande diversidade de renda no município com faixas 

de R$ 1001,00 até R$ 1500,00 14 pessoas, R$ 1501,00 até   R$ 2000,00 15 pessoas e mais 17 

pessoas até R$ 3000,00 

O gráfico 6 representa quanto dos respondentes residem na cidade de Crissiumal. 

 
Gráfico 6 - Reside em Crissiumal 
 

 
                                    Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 

Conforme gráfico 6, percebe-se que 97,% dos entrevistado residem em Crissiumal, 
praticamente todos. 

O gráfico 7 busca representar a frequência que os entrevistados vão a este tipo de 

estabelecimento comercial. 

 
Gráfico 7 - Frequência que vai a estes estabelecimentos (bares) 
 

 
                                    Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 
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De acordo com os resultados apresentado 68,49% dos entrevistados frequentam este 

tipo de estabelecimento apenas uma vez por mês, isso mostra a pouca procura ou a falta de 

opção. 23,29%, 17 pessoas uma vez por semana, podendo perceber que os respondentes não 

costumam fazer uso frequente destes estabelecimentos. 

O gráfico 8 mostra a importância dos fatores que os entrevistados consideram ao optar 

por um bar/conveniência ou choperia. 

 
Gráfico 8 - Importância dos fatores para frequentar esse tipo de estabelecimento 
 
 

 
                                    Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 

 
Percebeu-se pela amostragem que o fator mais importante para os respondentes é o 

ambiente sendo 34,24% da amostra,  seguido pelo cardápio, musica, atendimento, localização, 

pessoas que frequentam o local, 26,03%, 15,07%, 10,96% 9,59%, 4,11% respectivamente. 

Este gráfico mostrando que o empreendimento está seguindo uma linha correta, por que vai 

oferecer um ambiente e cardápio diferenciado. 

O gráfico 9 apresenta  se os entrevistados fazem ou não happy hour. 
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Gráfico 9 - Pessoas que fazem Happy Houer     

 

 
                               Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 

 

Conforme o gráfico, percebeu-se que a maior parte os entrevistados não possuem 

habito de fazer happy hour sendo estes 67,13%. Em relação ao empreendimento isso é um 

ponto negativo, pois o hábito de fazer happy hour traria mais movimento ao estabelecimento. 

O gráfico 10 apresenta quais os dois principais meio de informação que os 

entrevistados utilizam para saber das programações e promoções dos bares/conveniências e 

choperias. 

 

Gráfico 10 - Principais meios de informação que utilizam para saber da programação e 
promoções  
 

 

 
                              Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 
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Nesta pergunta foi solicitado aos respondentes os dois principais meio de informação 

utilizado para saber as propagandas e promoções, tendo um total de 146 respostas, com 

71,23% o boca a boca sendo o principal meio, seguido pela interne com 69,86%, 26,03% 

panfletos. Isso mostra que o empreendimento precisa ser bem visto para que as pessoas que o 

frequentam falem bem do mesmo aumento a divulgação.  

O gráfico 11 mostra quanto em média os entrevistados gastam quando vão aos bares 
da cidade. 

 
Gráfico 11 - Média de gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 

 

Percebe-se que a faixa de gastos com mais frequência entre a amostra foi de R$ 21,00 

a R$ 40,00 com 35,61%, mostrando também que poucas pessoas gastam mais de R$ 100,00. 

Mostrando que em média as pessoas gastam um valor considerável baixo quando vão a estes 

estabelecimentos. Isso pode estar relacionado aos produtos oferecidos pela concorrência, 

baixa qualidade ou poucas opções.  

O gráfico 12 mostra quais os locais que os entrevistados frequentam quando saem para 

beber uma cerveja ou Chopp. 
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Gráfico 12 - Estabelecimento que costuma frequentar quando saem para beber e se divertir 
com amigos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 

 

Percebe-se que a maior parte dos entrevistados costuma frequentar os bares sendo este 

69,86% da amostra, seguido por restaurantes, conveniências e sociedades, 17,81%, 9,59%, 

2,74% respectivamente. Esse é mais um ponto positivo, pois o empreendimento segue o 

segmento do mais frequentado. 

O gráfico 13 buscou mostrar se a cidade Crissiumal comportaria uma choperia e 

petiscaria. 

 

Gráfico 13 - Crissiumal comportaria uma choperia e petiscaria 

 

 
                       Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 
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De acordo com o gráfico 13,90,% dos entrevistados acreditam que a cidade 

comportariam uma choperia, tendo somente 10% contrários. Este gráfico mostra que os 

entrevistado acreditam no potencial do município.  

O gráfico 14 representa a quantidade de respondentes que frequentariam (ou gostaria 

que houvesse) uma choperia e petiscaria na cidade de Crissiumal. 

 
Gráfico 14 - Frequentaria uma choperia na cidade de Crissiumal 
 
 

 
                                     Fonte: Pesquisa de mercado set./2016 

 

Por fim, através da pergunta 14, percebe-se que mais de 91% dos entrevistados totais 

frequentaria ou gostariam que houvesse uma choperia em Crissiumal, sendo um ponto 

positivo para o empreendimento, pois praticamente todos entrevistado seriam clientes do novo 

estabelecimento. 

Através da pesquisa, verificou-se que os entrevistados não possuem costume de 

frequentar esse tipo de estabelecimento muitas vezes por semana, não possuem hábitos de 

fazer happy houer e outro ponto que ficou em evidencia foi à baixa média de gastos dos 

mesmos. Levando em consideração somente estes pontos, coloca-se em dúvida a execução 

desse empreendimento, porém deve-se ressaltar que mais de 90% dos entrevistados acreditam 

que a cidade Crissiumal comportaria uma choperia e o mesmo percentual afirma que 

frequentaria o empreendimento, ainda vale ressalta que foi solicitado aos respondentes que  

destacassem em ordem de importância o que é levado em conta na ordem  de importância de 

fatores na hora da escolha do local.  
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Ficou evidente que a maioria prioriza o ambiente o que nos leva a pensa que o baixo 

média de gastos, hábitos de faz o happy houer e a baixa frequência a este tipo de 

estabelecimento está relacionada diretamente com as opções que os clientes tem na cidade. 

 

4.1.3 Mercado Concorrente 

 

Conforme abordado na fundamentação teórica do trabalho, os concorrentes podem ser 

caracterizados como todas as empresas que oferecem a mesmos produtos ou similares, por 

isso é importante conhecer os concorrentes, conhecer seus pontos fortes e fracos para poder 

superá-los.  

Diante disso, foram analisados quais são os principais concorrentes no município, 

levando em consideração o segmento e o produto oferecido pelos mesmos. Tendo em vista 

esse pontos foram selecionados alguns bares/lanchonetes, lojas de conveniências de postos de 

combustível, e sociedades recreativas (clubes), pois estes são os locais que sempre disponham 

de bebidas e lanches, onde serão destacados e analisados  seus pontos positivo e negativo. 

- Concorrente A: Este estabelecimento é o bar mais movimentado da cidade, 

frequentado por quase todas as classes sócias da cidade, localiza-se em frente à prefeitura 

municipal, onde possui o maior fluxo de movimento na cidade. O mesmo possui uma 

estrutura precária, muito antiga com banheiros quase sempre sujos, porém o atendimento é 

feito pelo proprietário e esposa, de forma bem simples, com cerveja gelada e uma variedade 

lanches tipo X. É um dos mais frequentados pelo preço acessível, simplicidade que atrai as 

pessoas de média e baixa renda; 

- Concorrente B: Também é do tipo bar, que serve somente lanches tipo X e bebidas, e 

é mais frequentado por famílias, pois antigamente o proprietário possuía uma sorveteria em 

anexo,  também localizada na avenida principal da cidade; 

- Concorrente C: Outro estabelecimento do tipo bar, familiar em anexo à casa do 

proprietário, localizado mais retirado do centro da cidade, próximo ao ginásio municipal, mais 

frequentado por famílias e jovens que utilizam o ginásio e o colégio que fica nas 

proximidades, não diferente dos demais ser cardápio é retrito tendo como  principal lanche o 

X;  

- Concorrente D; Estabelecimento do tipo bar e pizzaria em anexo, além de lanches 

servem porções e rodízio de pizza, na parta da bebida somente Cervejas. Este estabelecimento 

possui uma estrutura nova, porém mal localizada,  em  uma ladeira, no centro da cidade, o que  
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dificulta os clientes de sentarem-se no lado de fora; 

- Concorrente E: Este estabelecimento é especializado em lanches, o proprietário foca 

seus esforços no lanche com tele entregas e não faz questão que seus clientes passem muito 

tempo consumindo bebidas alcoólicas em seu comércio; 

- Concorrentes F: existem quatro postos de combustíveis na cidade e ambos possuem 

suas conveniências em anexo com varias marcas de bebidas, um só trabalha com bebidas de 

cascos não retornáveis, porém os outros possuem vários tipos de bebidas, e locais para seus 

clientes sentaram, mas não possui lanche trabalham no máximo até 21hs;  

- Concorrentes G: Todas as sociedades recreativas da cidade disponibilizam bebias como 

cervejas alguns possuem alguns atrativos como, campo de futebol, canchas de bochas e outro 

atrativos, mas todos são exclusivos para sócios e abrem somente na parte do dia atendendo no máximo 

até as 21hs. 

Através dessa análise, pode-se perceber que os principais concorrentes possuem 

praticamente os mesmos produtos e serviços uns dos outros. Os bares da cidade possuem 

estruturas antigas e precárias, alguns mal localizados e distantes do centro da cidade onde se 

encontra o maior fluxo de pessoas aos finais de semana.  

Outro ponto que vale a pena ressaltar é que nem um dos concorrentes da cidade possui 

o produto Chopp, que será o carro chefe do novo empreendimento. 

 

4.1.4 Fornecedores 

 

Outro elemento muito importante para a abertura de um novo negócio são os 

fornecedores, pois são responsáveis por fornecer matéria prima para a empresa poder operar. 

Todas as organizações necessitam de insumos, sejam eles produtos ou serviços para 

atenderem seu público com qualidade. A seguir serão listados os principais possíveis 

fornecedores que foram identificados para ater a demanda das bebidas (Cervejas, Chopp, 

refrigerantes, águas e sucos), e dos petiscos ( porções de fritas, filas, polentas, peixes e frios). 

a) Bebidas: 

- Klein Distribuidor de Bebidas, Três Passos - RS: é representante Ambev e coca cola 

da região e será responsável pelo fornecimento de cervejas garrafa, litros e longneck  as 

marcas tradicionais vendidas pela Ambev e refrigerantes e águas; 

- Stefens Distribuidor de Bebidas, Santa Rosa – RS: será o fornecedor do Chopp 

Brahma; 
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- Portal distribuidor de Bebidas, Crissiumal-RS: será responsável por oferecer algumas 

marcas de cervejas como Nortenã; 

- União Distribuidor de Bebidas, Crissiumal-RS: será responsável por oferecer 

algumas marcas de cervejas; 

- Agroindústria Lucca, Crissiumal-RS: será responsável por fornecer poupa de fruto 

para produção dos sucos. 

b) Alimentos: 

- Supermercado Benedetti Crissiumal-RS: será responsável pelo fornecimento de 

vários produtos, por ser supermercado e oferecer praticamente todos insumos necessários, 

será procurado de acordo com suas promoções e ofertas; 

- Natu Fisch Horizontina-RS: Será responsável por fornecer filés de tilapia; 

- Saci Embutidos, Crissiumal-RS: será responsável pelo fornecimento de embutidos; 

 - Nilo Tozzo Ltda, Cordilheira Alta-SC: será responsável fornecimento dos produtos 

de limpeza; 

- Tozzo e Cia, Passo Fundo-RS: será responsável pelo fornecimento de ingredientes 

para as porções como batas,  polentas entre outros; 

- Matadouro Simionatto, Crissiumal-RS: será responsável pelo fornecimento de carnes 

(filés); 

 

4.1.5 Produto e Serviço  

 

A choperia terá como carro chefe e diferencial o Chopp Brahma, servido em copos de 

300 ml identificados com a marca Brahma, será o único estabelecimento desse ramo na cidade 

de Crissiumal que oferece este produto aos seus clientes. Além do Chopp também contará 

com varias marcas de cervejas, as mais tradicionais como Brahman, Skol, Original, toda linha 

Ambev, também algumas marcas importadas como Nortenã.  

Para os clientes que não fazem uso de bebidas alcoólicas será oferecido diversos tipos 

de sucos naturais, refrigerantes e águas. 
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Figura 2 - Produtos                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: Google                                                                                               

 

Figura 3 - Produtos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                               Fonte: Google 

 

 

 

Os petiscos serão um complemento oferecido para os clientes com um cardápio 

variado de porções: batas fritas, filé com fritas, polenta frita, peixes, entre outros. Também 

contará com porções de frios e embutidos.  
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Figura 4 - Porções de filé com fritas                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Google                                                                                

 

Figura 5 - Porções de Peixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      Fonte: Google 

 

 Já na parte da prestação de serviço, o atendimento será realizado de maneira cordial, 

ágil e educado pelos funcionários, a mesmo será feita por dois garçons e os petiscos e porções 

serão preparados por uma terceira pessoas que será responsável somente por essa atarefa. O 

caixa será feito pelos dois sócios do empreendimento.  
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Além do atendimento diferenciado, e dos produtos apresentados a choperia contará 

com uma decoração com quadros e peças retro, painéis luminosos, um ambiente interno 

climatizado com mesas e cadeiras de madeira, internet wifi grátis e em algumas oportunidades 

musica ao vivo. Na parte externa a fim de decoração algumas das mesas contaram com guarda 

sol. 

 

4.1.6 Empresa 

 

A empresa objeto desse estudo como já foi mencionado anteriormente, trata-se de uma 

choperia e petiscaria que será instalada na cidade de Crissiumal, que se localizará na Avenida 

Presidente Castelo Branco, com esquina da Rua Irai nos altos das lojas Quero-Quero no 

centro de da cidade. Seu espaço interno será de 80 m² porém contará com amplo espaço 

externo com praticamente 70 m².  

 

Figura 6 - Local do Empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Autor da pesquisa, 2016 
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Figura 7 - Local do Empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            Fonte: Autor da pesquisa, 2016 

 

A proposta do empreendimento é de comportar aproximadamente 60 pessoas com 

lotação total onde as mesmas possam desfrutar de um Chopp gelado e uma variedade de 

petiscos, uma musica ambiente e uma decoração retro. Referente ao horário de funcionamento 

será de quartas aos domingos a partir das 17h00minhs. 

O público alvo do negócio caracteriza-se por pessoas mais jovens que frequentam a 

noite Crissiumalense, que procuram um diferencial em atendimento, qualidade dos produtos e 

gostem de beber e se divertir com os amigos em locais diferenciados. 

Para a abertura do negócio será necessário à aquisição de eletrodomésticos, utensílios 

de cozinha e móveis; 

Cozinha: Freezer, geladeira, duas fritadeiras elétricas, chapa elétrica, fogão e botijão 

de gás, mesa, pia, balcão, armário e utensílios de cozinha.    

Choperia: Choperia elétrica, cilindro de gás, 3 barris (comodato), ar condicionado, 2 

geladeira de cerveja e uma geladeira de refrigerante ( ambas em comodato), home theater, tv 

46”,  8 conjunto de mesa de madeira com quatro cadeiras, 4 guarda sol,  mais 8 conjuntos de 

mesas e 4 cadeira de plástico tipo bar. 

A choperia terá com visão e missão: 

Visão “ser referencia no mercado atual neste segmento na cidade de Crissiumal” 

Missão “apresentar o melhor produto, e prestar o melhor atendimento com 

cordialidade e respeito ao cliente”. 
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4.1.7 Gerenciamento 

 

Nessa cessão descreve-se a equipe gerencial que inicialmente contara com dois sócios, 

sendo que os dois serão responsáveis pela administração da empresa, responsáveis pelas 

compras, administração financeira e da equipe de trabalho, revezando as jornadas de trabalho 

intercalando os finais de semana. 

Além da equipe gerencial, a empresa ainda contará com dois garçons e uma pessoa 

responsável pela cozinha. Os garçons, além do atendimento, ficarão responsáveis pela 

limpeza do ambiente de atendimento interno e externos. Já o responsável da cozinha ficará 

responsável pela limpeza de seu local de trabalho e a louça suja do dia. 

Os colaboradores contratados indispensavelmente precisarão de uma experiência 

mínima, principalmente a pessoa responsável pela cozinha, que deverá ter experiência mínima 

de um ano de trabalho em empresa do ramo, cuidados com higiene e limpeza do local de 

trabalho. Será indispensável o uso de uniforme por parte dos colaboradores, sendo 

disponibilizada pela empresa uma peça para cada dia da semana. 

Os colaboradores que trabalharam diretamente com o atendimento ao público serão 

submetidos à entrevista pelos gestores, sendo avaliados não só por experiência de trabalho e 

sim pelo relacionamento com pessoas, dicção, postura, educação, simpatia.  

 

Figura 8 - Uniformes 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fonte: Google  
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Figura 9 - Uniformes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fonte: Google  

 
 
Figura 10 - Organograma   

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Autor da pesquisa, 2016 

 
 
4.1.8 Estrutura Legal 

 
O empreendimento adotará a forma jurídica de sociedade limitada que se caracteriza por 

duas ou mais pessoas que se unem para exercer profissionalmente uma atividade econômica 

de produção de bens ou prestação de serviço. Neste caso todos os sócios respondem 

Equipe Gerencial 

Garçom 1  Garçom 2              Cozinheiro 
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solidariamente pela integralização do capital social, sendo esse tipo de sociedade regida pelo 

novo Código Civil (Dornelas, 2005). Em relação ao regime tributário a empresa optará pelo 

enquadramento no simples nacional. 

Para registro da empresa será contratado um contador, que fará o registro  nos seguintes 

órgãos: 

a) Junta Comercial; 

 b) Secretaria da Receita Federal (CNPJ);  

c) Secretaria Estadual de Fazenda;  

d) Prefeitura do Município a fim de obter o alvará de funcionamento;  

e) Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará obrigada a recolher por ocasião da 

constituição e até o dia 31 de janeiro de cada ano, a Contribuição Sindical Patronal);  

f) Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema Conectividade Social – 

INSS/FGTS”.  

g) Corpo de Bombeiros /Militar/RS 

 

4.2 Plano de Marketing 

 

Neste subtítulo, apresenta-se o plano de marketing, parte do plano de negócio do 

empreendimento, que tem como finalidade apresentar como a empresa pretende atingir seus 

clientes potenciais. 

 

4.2.1 Posicionamento 

 

A empresa vai adotar um posicionamento diferente do comércio local, como terá o 

Chopp como diferencial, focará neste produto que é exclusivo e único, vai manter em seu 

portfólio de produtos as marcas de cervejas mais consumidas para atender todos os públicos, 

porém vai trabalhar com algumas marcas diferentes com a intenção de atrair um público 

diferenciado que opte pelo Chopp.  

No que se refere aos petiscos, será conduzida da mesma forma. A empresa adotará um 

cardápio variado de porções sem oferecer os lanches tradicionais da concorrência como o 

famoso X. 
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4.2.2 Preço 

 

A variável preço é considera uma das mais importantes pelo consumidor, porém, 

segundo alguns autores, deve-se primeiro definir seu posicionamento em relação à demanda 

do mercado. Como a empresa optou por um produto diferenciado, que é do Chopp da marca 

Brahma, um dos mais caros nesse segmento, o preço não será o atrativo principal do 

empreendimento.  

Os clientes que optarem pela bebida Choop automaticamente estarão optando pelo 

produto mais caro do estabelecimento, consequentemente, este cliente não está frequentando o 

local pela questão preço, e sim produto/qualidade. 

Levando em consideração que a cidade possui muitas pessoas de classe média e baixa, 

que também fazem uso deste tipo de estabelecimento, os produtos, como cervejas das marcas 

tradicionais e os petiscos, seguirão o padrão de preço aplicado do mercado local, atraindo 

clientes de diversas classes sócios que possam optar pelo produto com preço adequado. 

Também haverá uma preocupação em relação aos custos fixos e variáveis. A compra 

dos produtos, a escolha dos fornecedores, que serão de suma importância na formação do 

preço, para que se possa aplicar um preço justo à matéria-prima precisa ser comprada com o 

melhor preço e condição. 

 

Tabela 1 - Preço de dos Produtos 

 

Descrição do Produto Unid Preço de Venda 
Unitário 

Chopp Copo 300 ml 7,00 
Cerveja Brahma 600ml unid 8,00 
Cerveja Skol 600ml unid 8,00 
Cerveja Original 600ml unid 10,00 
Cerveja Bhoemia 600ml unid 10,00 
Cerveja Eisenba 600ml unid 12,00 
Cerveja Brahma Litro unid 9,00 
Cerveja Skol Litro unid 9,00 
Cerveja Nortenã Litro unid 17,00 
Cerveja Badweiser Litro unid 17,00 
cerveja Longnek varias marcas unid 5,00 
Refrigerante lata varias marcas unid 4,00 
Refrigerante 600 varias marcas unid 5,00 
Refrigerante 2 litros varia marcas unid 7,00 

                   Continuação folha seguinte... 
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Refrigerante Litro unid 6,00 
Água com e sem gás Unid 2,50 
Fritas Porção 500g 12,00 
Filé com fritas Porção 500g 25,00 
Polenta Porção 400g 8,00 
Peixe Porção 500g 16,00 
Frios Porção 500g 12,00 
Sucos Copo 300ml 5,00 

Fonte: Autor da pesquisa, 2016. 

 

4.2.3 Praça 

 

 A praça envolve as formas de distribuição dos produtos oferecidos pela empresa e 

localização do negócio. 

Sobre a localização pretende-se instala a referida Choperia e Petiscaria no centro da 

cidade de Crissiumal, visando facilitar o acesso ao cliente com estacionamento aos arredores e 

mais visibilidade ao empreendimento. Cabe ressalta que esse é um negócio que utiliza da 

distribuição direta, ou seja, sem intermediários e por tanto a venda será realizada diretamente 

no empreendimento. 

Acerca da localização pretendida também é uma vista como um local de fácil acesso 

para recebimento de mercadorias fica no centro da cidade, bem próximo a alguns 

fornecedores. 

 

4.2.4 Promoção 

 

Pretende-se colocar em prática um plano de Marketing em relação à comunicação, 

promoções e propaganda, quando da abertura do negócio. 

a) Faceboock: Será criada uma página da choperia com a intenção de premiar por 

sorteio com uma porção e alguns copos de Chopp uma das pessoas compartilharem a página; 

b) Rádio Local: Propagandas nas rádios locais informando do novo 

empreendimento da cidade, apresentado os produtos, ambiente e  destacando o Chopp 

Brahma; 

c) Flayer/panfletos: Distribuir mais de 1000 panfletos na cidade, deixar no 

comércio local um informativo com fotos do empreendimento e de alguns produtos; 
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Através dessas ações, busca-se fazer com que os futuros cliente conheçam o 

empreendimento e façam acontecer o principal meio de comunicação conforme o questionário 

aplicado o conhecido Boca a Boca. 

Além da divulgação inicial, pretende-se trabalhar com promoções especiais nos dias 

da semana que tradicionalmente o movimento é menor. Dessa forma pretende-se trabalhar  

com as seguintes promoções. 

- Quarta-feira: Uma porção mais R$ 2,00 você ganha uma refrigerante 1lt 

- Quinta-feira: Dia do Chopp, a cada 3 copos + 1 grátis 

Além destas promoções, também pretende-se trabalhar nos dias de menos movimento 

com um preço especial para o aniversariante do dia, que comprove com documento e foto a 

data de nascimento. 

 

4.3 Plano Financeiro 

 

Nesta seção define-se os investimentos inicias necessários para a implementação do 

negócio, quanto à empresa precisa investir para iniciar suas atividades. Faz-se ainda uma 

projeção de vendas, bem como de custos fixos e variáveis, analisa-se a DRE e os indicadores 

financeiros, fazendo ainda uma projeção para os próximos anos. 

 

4.3.1 Investimentos 

 

Em relação aos investimentos iniciais, pode-se verificar através na tabela 2  a relação 

dos investimentos pré-operacionais, também chamados de despesas pré-operacionais, ou seja, 

são valor que o empreendo desembolsa antes de começar o funcionamento ou a operação de 

sua empresa. 

 
Tabela 2 - Investimentos Pré-Operacionais 
 
 

Investimentos Pré-operacionais 
Itens R$ 

Registro da empresa 600,00 
Slogan 0,00 
Licenças 300,00 
Taxas/alvarás 300,00 
Bombeiros 180,00 

                  Continuação folha seguinte... 
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Licenças ambientais 0,00 
Honorários contábeis 300,00 
Honorários jurídicos 0,00 
Outros 100,00 
SUB-TOTAL 1 1.780,00 

                             Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

Através desse quadro, pode-se perceber quais serão os gastos necessários para abertura 

do negócio, tendo uma despesa de R$ 1.780,00 com registros, licenças, alvarás e honorários 

antes de iniciar suas atividades. 

A tabela 3 apresenta os investimentos fixos necessários para iniciar as atividades. 

 

Tabela 3 -  Investimento Fixos 

 

Investimento Fixo  
Itens  Quantidade Valor 

unitário   
    Total  

Obras civis/Edificações 
Adequação da cozinha 1 1.200,00 1.200,00 
Banheiros 1 1.500,00 1.500,00 
TOTAL     2.700,00 

Máquinas, Móveis e Utensílios 
Adereços de parede ( quadros luminárias) 5 60,00 300,00 
Ar condicionado  30000 btus 1 2.500,00 2.500,00 
Balcão em L para  caixa e bar 1 2.000,00 2.000,00 
Baldes para bebidas 10 10,00 100,00 
Bandeijas Inox 15 10,00 150,00 
Banquetas 5 120,00 600,00 
Chapa Elétrica 1 550,00 550,00 
Chopeira Elétrica 1 3.000,00 3.000,00 
Cilindro de Gás 1 580,00 580,00 
Conjunto mesa de madeira c/ 4 cadeiras 10 250,00 2.500,00 
Conjunto mesa plastica c/ 4 cadeiras 8 250,00 2.000,00 
Cópos de Cerveja 50 2,50 125,00 
Cópos de Chopp 50 4,00 200,00 
Cópos de Suco 30 2,00 60,00 
Fogão 4 bocas 1 500,00 500,00 
Freezer 1 1.800,00 1.800,00 
Fritadeira Elétrica 2 450,00 900,00 
Botijão de Gás 1 180,00 180,00 

           Continuação folha seguinte... 
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Geladeira 1 1.200,00 1.200,00 
Geladeira de Cerveja tipo Espositor 1 2.500,00 2.500,00 
Guarda Sol 4 100,00 400,00 
Home Theater 1 800,00 800,00 
Liquidificador 1 280,00 280,00 
Poltronas 2 250,00 500,00 
Travessas de Porcelana 25 25,00 625,00 
Utensílios de cozinha (facas, garfos, 
colhere..) 1 350,00 350,00 
Tv Led 46" 1 2.500,00 2.500,00 
TOTAL     27.200,00 

Equipamentos/Equipamentos de informática 
Noteboock 1 2.000,00 2.000,00 
  0 0,00 0,00 
  0 0,00 0,00 
  0 0,00 0,00 
  0 0,00 0,00 
  0 0,00 0,00 
TOTAL     2.000,00 

Veículos 
  0 0,00 0,00 
  0 0,00 0,00 
  0 0,00 0,00 
TOTAL     0,00 

Instalações e Reformas  
Pintura  1 800,00 800,00 
      0,00 
TOTAL     800,00 

SUB-TOTAL 2      32.700,00 
Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

 Por se tratar de um espaço alugado, não será necessário muito investimento em 

reformas, serão feitos alguns ajustes apenas em banheiros e cozinha. A tabela 3 mostra todos 

os itens necessários para implementação da estrutura fica do empreendimento, tendo um custo 

total de R$ 32.700,00 dividido em máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. 

A tabela 4 mostra a estimativa de  investimentos  em capital de giro necessário. 
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Tabela 4 -  Capital de Giro 

 

Investimento em capital de giro 
Itens  Valor (R$) 

Aquisição de Estoque Inicial   15.538,90  
Aquisição de Matéria Prima               -   
Custos fixos para início das atividades (3meses)     9.421,17  

Reserva técnica (10% Inv Fixo)     3.270,00  
SUB-TOTAL 3   28.230,07  

               Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

Observa-se que a empresa precisa de um estoque inicial de R$ 15.538,90 para iniciar 

suas atividades, como não é uma empresa de produção não terá custos com matéria prima. O 

custo fixo nos três primeiros meses será de R$ 9421,17 totalizando um investimento em 

capital de giro no valor de R$ 28.230,07 

 

A tabela 5 apresenta o valor total dos investimentos iniciais 

 

Tabela 5 -  Investimento Inicial Total 

 

Investimento Inicial Total  
SUB-TOTAL 1 (pré-op) 1.780,00 

SUB-TOTAL 2 (inv fixo) 32.700,00 
SUB-TOTAL 3 (Cap giro) 28.230,07 

TOTAL 62.710,07 
               Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 
Pode-se perceber o investimento inicial do empreendimento será de R$ 62.710,07 

onde os investimentos pré-operacionais representam 3%, investimentos fixos 52 % e o capital 

de giro 45% do investimento.  

 

4.3.2 Financiamento 

 

Por não contar com todo capital para iniciar as atividades da empresa será necessário 

contratação de crédito junto uma instituição financeira para assim poder iniciar suas 

atividades. 
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Tabela 6 - Estrutura de Capital  

 

Estrutura de capital 
   

Fontes de Capital Valor Capital 
% Participação do 

Capital 

Capital próprio 31.355,03 50,00% 

Financiamento Banco A 31.355,03 50,00% 

Financiamento Banco B 0,00 0,00% 

Total do capital 62.710,07 100,00% 
               Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

Conforme tabela 6, pode-se perceber que não será financiado todo valor invertido. O 

proprietário vai aportar 50% do capital, solicitando a uma instituição financeira os 50% 

restante. Considerando as taxas trabalhadas pelo mercado financeiro, nos dias atuais, foi feita 

uma projeção do financiamento de capital de giro. 

 

Tabela  7 - Financiamento 

 

Resumo do Financiamento 
Valor a Financiar       31.355,03  
Carência 0 Meses 
Prazo 60 Meses 
Juros 1,80% ao mês 
IOF                0,38  
Tarifas e Taxas                      - 
Parcela (R$ 858,88) 

                           Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

Considerando uma taxa 1,8% ao mês, por se tratar de um capital de giro direto do 

agente financeiro, sem contar com subsidio de recursos do BNDES o custo mensal do 

financiamento de capital de giro fica em torno de R$ 858,88. 

 
4.3.3 Receitas 

 
Nesta etapa busca-se verificar a projeção de faturamento da empresa em estudo e 

apresentar as despesas variáveis conforme descrito na tabela 8. 
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Tabela 8 - Projeção de Receitas 

 

Projeção de Receitas  
     

Descrição do Produto Und Qtidade 
Preço de 
Venda 

Unitário 
Total 

Chopp Copo 1200 7,00 8.400,00 
Cerveja Brahma 600ml Und 380 8,00 3.040,00 
Cerveja Skol 600ml Und 380 8,00 3.040,00 
Cerveja Original 600ml Und 200 10,00 2.000,00 
Cerveja Bhoemia 600ml Und 200 10,00 2.000,00 
Cerveja Eisenba 600ml Und 100 12,00 1.200,00 
Cerveja Brahma Litro Und 190 9,00 1.710,00 
Cerveja Skol Litro Und 190 9,00 1.710,00 
Cerveja Nortenã Litro Und 60 17,00 1.020,00 
Cerveja Badweiser Litro Und 100 17,00 1.700,00 
cerveja Longnek varias 
marcas Und 50 5,00 250,00 
Refrigerante lata varias 
marcas Und 70 4,00 280,00 
Refrigerante 600 varias 
marcas Und 70 5,00 350,00 
Refrigerante 2 litros varia 
marcas Und 45 7,00 315,00 
Refrigerante Litro Und 45 6,00 270,00 
Agua com e sem gás Und 150 2,50 375,00 

Fritas 
Porção 
500g 120 12,00 1.440,00 

Filé com fritas 
Porção 
500g 80 25,00 2.000,00 

Polenta 
Porção 
400g 40 8,00 320,00 

Peixe 
Porção 
500g 80 16,00 1.280,00 

Frios 
Porção 
500g 25 12,00 300,00 

Sucos Copo 60 5,00 300,00 
Total       33.300,00 

                  Fonte: Projeção outubro de 2016 
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Através dessa tabela de projeção pode-se observar que a projeção de faturamento 

mensal da empresa em estudo chega a R$ 33.300,00, com um custo variável de R$ 13.245,00 

conforme tabela 9. Nesta projeção constam todos os produtos que serão oferecidos pela 

empresa, chegando a um faturamento anual de R$ 399.600,00. 

 

Tabela  9 - Custos Variáveis  

 

Custo variável 
   

 Qtidade 
Custo Unitário 

(%)  Total 

1.200,00 2,80 3360,00 

380,00 3,20 1216,00 

380,00 3,20 1216,00 

200,00 4,00 800,00 

200,00 4,00 800,00 

100,00 4,80 480,00 

190,00 3,60 684,00 

190,00 3,60 684,00 

60,00 6,80 408,00 

100,00 6,80 680,00 

50,00 2,00 100,00 

70,00 1,60 112,00 

70,00 2,00 140,00 

45,00 2,80 126,00 

45,00 2,40 108,00 

150,00 1,00 150,00 
120,00 4,80 576,00 
80,00 10,00 800,00 
40,00 3,20 128,00 
80,00 6,40 512,00 
25,00 4,80 120,00 
60,00 0,75 45,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

    13.245,00 
           Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 
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A tabela de custos variáveis leva em consideração o custo unitário dos produtos 

fazendo uma média de 40 % para todos os produtos. 

 

4.3.4 Custos Fixos 

 

A empresa em estudo terá como custos fixos, os seguintes dados, conforme a tabela 10 

descreve. 

 

Tabela 10 - Custos Fixos 

 

CUSTOS FIXOS 
   

Descrição Mensal Anual 
Mão-de-obra + Encargos 2.900,00 34.800,00 
Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 2.000,00 24.000,00 
Impostos Sobre Pró-Labore (11%) 220,00 2.640,00 
Água 200,00 2.400,00 
Energia 800,00 9.600,00 
Telefone + Internet 150,00 1.800,00 
Contabilista 350,00 4.200,00 
Despesas com Veículos 0,00 0,00 
Material de Expediente  100,00 1.200,00 
Aluguel 1.500,00 18.000,00 
Seguros 75,00 900,00 
Propaganda e Publicidade 500,00 6.000,00 
Depreciação Mensal 259,00 3.108,00 
Manutenção 267,17 3.206,00 
Ônibus, Táxis e Selos 0,00 0,00 
Outros 100,00 1.200,00 
TOTAL 9.421,17 113.054,00 

                 Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

Estima-se que a empresa terá um custo fixo mensal de R$ 9.421,17 tendo como mão 

de obra seu maior custo, a retirado dos sócios será de apenas R$ 2000,00 sendo esse valor 

dividido em dois, por se tratar de um novo empreendimento e uma complementação de renda 

para ambos no primeiro ano a retirada será apenas desse valor. Com essas despesas mensais 

estimasse quem o custo fixo anula seja de R$ 113.054,00. 
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Tabela 11 - Mão-de-obra 

 

MÃO-DE-OBRA DIRETA 
Cargo/Função  Nº func. Salário  % Enc Encargos  Total 

Cozinheiro 1  900,00  16,00%    144,00    1.044,00  
Garçom 1 1  800,00  16,00%    128,00       928,00  
Garçom 2 1  800,00  16,00%    128,00       928,00  
TOTAL MENSAL         2.900,00  

Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

Os valores dos encargos originam-se dos percentuais de INSS e FGTS que o 

empreendedor precisa recolher mensalmente. 

 

4.3.5 DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício 

 

Em seguida, verifica-se a DRE de acordo com as projeções levantadas anteriormente. 

 

Tabela 12 - DRE 

 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 
   

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 
 1. Receita Total 33.300,00  100,00  
Vendas total 33.300,00  100,00  
 2. Receita Liquida 33.300,00  100,00  
Devoluções/ vendas canceladas 0,00  0,00  
  0,00  0,00  
  0,00  0,00  
 3. Custos Variáveis Totais 15.399,51 46,24  
Previsão de Custos (CMP e/ou CMV) 13.245,00  39,77  
IMPOSTOS FEDERAIS     
PIS/COFINS/CSSL  0,00  0,00  
IMPOSTOS ESTADUAIS     
ICMS médio 0,00  0,00  
IMPOSTOS MUNICIPAIS     
ISS 0,00  0,00  
Simples nacional 1.821,51  5,47  
Comissão sobre venda 333,00  1,00  
Administração Cartão de Crédito 0,00  0,00  

Continuação folha seguinte... 
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Salário variável 0,00  0,00  
 3. Margem de Contribuição 17.900,49  53,76  
 4. Custos Fixos Totais 9.421,17  28,29  
Mão-de-Obra + Encargos 2.900,00  8,71  
Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 2.000,00  6,01  
impostos sobre pró-labore 220,00  0,66  
Água 200,00  0,60  
Energia 800,00  2,40  
Telefone 150,00  0,45  
Contador 350,00  1,05  
Despesas com Veículos 0,00  0,00  
Material de Expediente e Consumo 100,00  0,30  
Aluguel 1.500,00  4,50  
Seguros 75,00  0,23  
Propaganda e Publicidade 500,00  1,50  
Depreciação 259,00  0,78  
Manutenção 267,17  0,80  
Ônibus, Táxis e Selos 0,00  0,00  
Outros 100,00  0,30  
 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuízo) 8.479,32  25,46  
6 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 0,00  0,00  
7 - Imposto de Renda 0,00  0,00  
9 - Resultado Líquido 8.479,32  25,46  
10 - (+) Depreciação 259,00  0,78  
11 – Disponibilidade 8.738,32  26,24  

Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

A empresa em estudo prevê uma receita total aproximada de R$ 33.300,00 porém 

desse valor descontam-se os custos variáveis, ou seja, os impostos, custos sobre venda entre 

outas possibilidades que somam juntos, R$ 15.399,51 resultando em uma sobra de R$ 

17.900,49. Esta sobra por sua vez chama-se de margem de contribuição conforme consta no 

quadro11, e desta margem desconta-se os custo fixo do negócio, ou seja, todos os custos que a 

empresa tem mensalmente como mão de obra, aluguel, luz, água entre outros, que somados 

chagam a um montante de R$ 9.421,17. A partir destes dados temos o Resultado Operacional 

da empresa que nesse caso é um lucro de R$ 8.479,32. 
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4.3.6 Análise Econômica  

 

Define-se nesta seção a análise econômica do negócio, demonstra-se e analisam-se os 

indicadores econômicos que medirão a viabilidade do plano de negócio para a empresa. 

 

Tabela 13 - Lucratividade 

 

Lucratividade 
              
  Lucro Líquido x 100 8.479,32  x 100 = 25,46% 

   Receita Total  33.300,00     
Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

A tabela 13 apresenta a lucratividade, este é um indicador que mede o lucro líquido 

sobre o valor da receita total, ela está estimada em 25,46%. A lucratividade da empresa 

poderá vir a ser utilizada para o capital de giro, bem como no reinvestimento do negocio, caso 

a empresa precise. Quanto mais elevado esse percentual, melhor será, uma vez que após 

finalizar suas vendas, e pagar suas despesas com impostos, custos fixos, a empresa está tendo 

um lucro, e poderá reinvestir este valor, em novos ou no mesmo investimento. 

 

Tabela 14 - Rentabilidade 

 

Rentabilidade 
  Lucro Líquido x 100 8.479,32  x 100 = 13,52% 

   Investimento Total  62.710,07     
 Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

Na tabela 14 apresenta-se a rentabilidade, o qual representa o quanto rende 

mensalmente o resultado da empresa em estudo em relação ao investimento, aqui se percebe 

que a empresa era recuperar mensalmente 13,52 % do total do valor investido, através dos 

lucros a serem obtidos com a reestruturação e ampliação do empreendimento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

81 

Tabela 15 - Prazo de Retorno do Investimento – PlayBak 

 

Prazo de Retorno do Investimento – Paybak 
  Investimento Total x 100 62.710,07  x 100 7,4 

   Lucro Líquido  8.479,32   Meses 
Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

A tabela 15 apresenta o prazo de retorno do investimento, qual o tempo necessário que a 

empresa precisa para retornar o capital investido, através do lucro a ser obtido, conforme 

calculado, o tempo necessário é de 7,4 meses.  

 

Tabela 16 - Valor Atual Líquido 

 

                                             VALOR ATUAL LÍQUIDO 
 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

Na tabela 16, considerando o lucro líquido anual de R$ 101.751,88 e uma taxa mínima 

de atratividade de 18% ao ano, pelo período de 5 anos, temos um valor presente líquido 

positivo, isso significa que se todas as entradas forem descapitalizadas para a data zero elas 

cobrem o investimento inicial e geram um adicional de R$ 257.65,92, tornando assim o 

empreendimento uma  empresa viável. 

 

Tabela 17 - Taxa Interna de Retorno  

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Período  Investimento Lucro líquido VAL TIR 

0 R$ 62.710,07 -62.710,07    

1   101.751,88  86.230,41    

2   114.423,70  82.177,32  171,39% 

Período Investimento Lucro líquido VAL 

0 R$ 62.710,07 -62.710,07 -62.710,07 

1  101.751,88 86.230,41 

2  114.423,70 82.177,32 

3  120.570,60 73.382,99 

4  139.511,77 71.958,62 

5  158.625,61 69.336,72 
   320.375,99 

Continuação folha seguinte... 
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3   120.570,60  73.382,99  

4   139.511,77  71.958,62  

5   158.625,61  69.336,72    
           Fonte: Dados levantados em outubro de 2016 

 

Ainda para finalizar plano de negócio pode-se analisar a viabilidade do fluxo através 

da Taxa Interna de Retorno, que aqui nos mostra na tabela 17 uma TIR de 171,39%, superior 

a Taxa de Atratividade, reforçando então a viabilidade do negócio. 
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CONCLUSÃO 

 

Em um mercado cada vez mais competitivo, fica muito difícil iniciar um novo 

empreendimento sem fazer uma análise criteriosa do mercado que se pretende atuar, muitos 

empreendedores tentam, mas acabam se frustrando, pois investem sem qualquer tipo de 

análise ou pesquisa. O plano de negócio possibilita ao empreendedor uma visão geral do 

mercado, faz com que analise seus principais concorrentes, fornecedores e futuros clientes, 

deixando mais claro a possibilidade de investir ou não em um novo negócio. O plano ajuda o 

empreendedor a medir os objetivos, definir a estrutura de todas as áreas da empresa. 

O primeiro passo para iniciar o plano foi buscar a teoria que deu suporte e 

fundamentação ao estudo, por meio da leitura de obras de diversos autores, buscou-se a 

identificação de conceitos e formulas no ambiente do negócio desejado que gerou mais 

conhecimento   para conseguir realizar o  plano. 

Então se partiu para busca dos objetivos específicos que foram de identificar o 

potencial de mercado, definir uma estrutura para a empresa, relacionar a necessidade de 

investimento, projetar custos e receitas e analisar os indicadores de viabilidade econômica e 

financeira.  

Foi realizada uma pesquisa de mercado identificando as necessidades dos clientes, 

quais as principais características, seus principais hábitos e como se identificam esse tipo de 

estabelecimento. Ainda analisando a pesquisa de mercado foi elabora um plano de marketing 

para atingir o mercado desejado, através destas informações criou-se uma estrutura para o 

empreendimento levando em conta as ideias inicias do autor do trabalha e dados obtidos com 

a pesquisa.  

De acordo com os objetivos desse estudo, que era propor um plano de negócio que 

verifica-se a viabilidade de uma Choperia e Peticaria na cidade de Crissiumal-RS, constatou-

se através deste que o empreendimento é viável econômica e financeiramente. 

O resultado da viabilidade conformou-se através dos seguintes indicadores: 

Lucratividade, onde este indica 25,46% ou seja, lucro líquido sobre o total de vendas, a 

rentabilidade é de 13,52% mensurando o resultado mensal com o investimento total. O prazo 

de retorno do investimento estimado é de 7,4 meses, com um valor presente líquido positivo 

gerando um adicional de R$ 257.65,92, e por fim uma taxa interna de retorno de 171,39%.  
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Os resultados acima são estimados, então deve-se levar em consideração os fatores 

econômicos locais e nacionais que poderão afetar significativamente na implantação deste 

plano de negócios, pois sempre estamos correndo riscos no mercado.  
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APÊNDICE 

 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE MERCADO 

 
1. Você costuma ir a algum bar, conveniências ou choperias para beber e se divertir com 
amigos?   
(   ) Sim                                                                         (   ) Não (pule para a questão 14)   
 
2. Gênero:  
           (   ) Masculino                                                                    (   ) Feminino 
 
3. Qual a sua idade?   
(   ) menos de 18 anos                                                        (   ) entre 36 e 45 anos 
(   ) entre 18 e 25 anos                                                       (   ) entre 46 e 55 anos 
(   ) entre 26 e 35 anos                                                       (   ) mais de 56 anos 
   
4. Qual a sua ocupação?   
(   ) Profissional liberal                                                     (   ) Autônomo      
(   ) Funcionário público                                                   (   ) Do lar 
(   ) Funcionário empresa privada                                     (   ) Estudante  
(   ) Agricultor, trabalhador do campo                              (   ) Outros   
 
5. Qual a sua renda mensal?  
 (   ) até R$ 1.000,00                                                       (   ) R$ 2001,00 até R$ 3.000,00 
 (   ) de R$ 1.001,00 até  R$ 1.500,00                             (   ) R$ 3.001,00 até R$ 4.000,00    
 (   ) de R$ 1.501,00 até  R$ 2.000,00                             (   ) R$ 4001,00 até R$ 5.000,00  
 (   ) mais de R$ 5001,00 
 
6. Você reside em Crissiumal?   
(   ) Sim                                                                           (   ) Não, resido em_________ 
 
7. Com que frequência você costuma ir a este tipo de estabelecimento em Crissiumal?   
(   ) uma ou duas vezes por mês                                   (   ) duas a três vezes por semana 
(   ) uma vez por semana                                              (   ) mais de três vezes / semana    
 
 
8. Enumere em ordem de importância os fatores que você considera ao optar por um              
bar/conveniência ou choperia. (sendo 1 o mais importante e 6 o menos importante)   
(   ) Ambiente                                                              (   ) Pessoas que frequentam o lugar   
(   ) Música                                                                  (   ) Atendimento   
(   ) Cardápio (bebidas e comida)                                (   ) Localização   
 
 
9. Você costuma fazer happy hour ?( no fim da tarde e após o encerramento do trabalho, em 
que os colegas se reúnem em bares, restaurantes etc., para beber, comer e confraternizar)?.  
(   )Sim                                                                         (   ) Não 
 
 
 



 

 

 

90 

10. Assinale 2 principais meio de informação que você utiliza para saber da programação e 
promoções dos bares/conveniências e choperias?   
(   ) Televisão                                                           (   ) Flyers/panfletos 
 (   ) Anúncios em jornais/revistas                           (   ) “Boca a boca” 
 (   ) Internet                                                             (   ) Rádio 
   
11.Quanto em média você gasta quando vai aos bares da cidade?   
(   ) menos de R$ 20 ,00                                           (   ) de R$ 61,00  a R$ 80,00 
(   ) de R$ 21,00 a R$ 40,00                                     (   ) de R$ 81,00  a  R$ 100,00 
            (   ) de R$ 41,00  a R$ 60,00                                      (  ) mais de R$ 100,00 
 
12. Na cidade de Crissiumal quando você sai para beber uma cerveja ou choop você costuma 
ir em? 
(   ) Bares                                                                     (  ) Conveniências de posto de 
combustível 
(  ) Restaurantes                                                           (  ) Sociedades Recreativas (clubes) 
 
13. Você acredita que Crissiumal comportaria uma choperia e petiscaria ? 
(  ) Sim                                                                       (  ) Não 
 
14. Você frequentaria (ou gostaria que houvesse) uma choperia e petiscaria na cidade de 
Crissiumal? 
(   ) Sim                                                                     (   ) Não                                                                            
 
 
 


