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RESUMO 

 

SILVEIRA; Cristiano Barreto. PLANO DE NEGÓCIOS: Uma casa noturna em Mirassol 
d’Oeste - MT. 61 folhas. Trabalho de Curso. Curso de Administração, Faculdade 
Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 
 

A criação de um plano de negócios é a porta de entrada para diagnosticar se o seu 

futuro empreendimento tem retorno de capital satisfatório ou não, além de ser um 

cartão visita da empresa para futuros investidores visto que, não há nenhuma casa 

noturna com esse porte demonstrado neste trabalho na região de Grande Cáceres. 

Os objetivos desse plano são essencialmente verificar a rentabilidade do negócio, foi 

usado pesquisas bibliográficas para o entendimento dos conceitos, pesquisas sendo 

quali-quantitativas, foi elaborado uma pesquisa de campo em que relacionou a 

preferência de trinta e uma pessoas da região do vale do jauru em relação ao que 

querem ou esperam de uma casa noturna. Dada dimensão do Plano, focou-se 

principalmente na área financeira, pois entende-se que qualquer investimento tem 

como foco o retorno do investimento. A viabilidade econômica e financeira é essencial 

em quaisquer tipos de atividade.  A presente pesquisa apresentou em termos de 

rentabilidade, índices que à primeira mão não satisfaz o investidor, porém com um 

com ajuste, principalmente com implementação projetado em seis ou mais meses 

tende ao sucesso. Considerando que entretenimento noturno exige um contato 

pessoal profissional, discreto e sobretudo de mútuo respeito, a seleção do quadro de 

funcionário carece de muita atenção. Quanto ao demais itens são plenamente 

ajustáveis, porém não deve em nenhum momento reduzir o nível de atendimento, 

procurando manter sempre  a qualidade com foco nos clientes.   

 

Palavras-Chave: Plano de Negócios. Casa Noturna. Investimento. 
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ABSTRACT 
 

SILVEIRA; Cristiano Barreto. BUSINESS PLAN: A nightclub in Mirassol D’Oeste - MT. 
Work of Course. 61 pages. Administration course, Faculdade Católica Rainha da Paz, 
Araputanga, 2015. 
 

The creation of a business plan is the gateway to diagnose if your future endeavor has 

satisfactory capital return or not, and is a visiting card of the company for future 

investors, there is no night club with this porte demonstrated in this work in the region 

of great Caceres. The objectives of this plan are essentially check the profitability of 

business, was used for bibliographic research understanding of concepts, quali-

quantitative research being prepared a field research in which related the preference 

of thirty-one people from the region of vale do jauru about what they want or expect 

from a nightclub. Given the dimension plan, focused mainly in the financial area, 

because it is understood that any investment has focused on return on investment. 

The economic and financial viability is essential in any kind of activity.  The present 

research presented in terms of profitability, indexes that at first hand does not satisfy 

the investor, but with each adjustment, especially with implementation designed in six 

or more months tends to success. Whereas evening entertainment requires a 

professional, discreet and personal contact, above all, mutual respect, the selection of 

the employee requires a lot of attention. As for the other items are fully adjustable, but 

should not at any time reduce the level of care, looking always keep maintain quality 

with a focus on clients. 

 

Keywords: Business Plan. Nightclub. Investment. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O plano de negócio surgiu através da observação do autor quanto a 

necessidade de uma casa noturna na cidade de Mirassol D’Oeste. O autor deste plano 

de negócio pretende segmentar e atender a camada social de nível mais elevado da 

sociedade, principalmente em termos de rendas e escolaridade; mas para atingir esse 

nível surge algumas perguntas: qual o valor a ser investido inicialmente? Começar o 

negócio por onde? Qual a melhor forma de divulgação da empresa na região? Quais 

os melhores produtos/serviços a serem oferecidos? E para obter estas respostas, o  

autor averiguou o que deve ser feito no planejamento, e em seguida o  plano de 

negócio. No passado muitas pessoas iniciavam seus negócios sem nenhum 

planejamento, o SEBRAE percebeu que a maioria desses mercados entravam em 

falência e com isso criou o plano de negócios para que os empreendedores pudessem 

planejar melhor seus negócios. 

O presente trabalho está delimitado a um plano de negócio com foco na 

viabilidade de implantação de uma casa noturna em Mirassol d’Oeste no Estado de 

Mato Grosso.  

A abordagem deste trabalho justifica-se de ordem acadêmica, que pretende 

contribuir quanto a operacionalização do conhecimento teórico adquirido durante os 

anos da faculdade de administração e quanto a ordem profissional, o autor do trabalho 

pretende administrar uma casa noturna de sucesso na cidade de Mirassol d’Oeste no 

Estado de Mato Grosso, seguindo a justificativa quanto ao contexto social, identifica-

se pela finalidade de levar diversão e entretenimento sadio à população adulta da 

região, pois, não consta nenhuma casa noturna com estas qualidades. A escolha do 

tema, vem da observação do nicho de mercado quanto a falta de entretenimento 

noturno aos adultos na região, pois, as opções mais próximas ficam distantes, o que 

dificulta a frequência, além de não constar nenhum trabalho de pesquisa com este 

tema. 

Antigamente a população não tinha tanto acesso quanto hoje em relação a 

entretenimento noturno, o que levava as pessoas a se divertirem de outro modo, e 

com o crescimento da musicalidade e de danças, criou-se um novo método de 

entretenimento que atualmente é denominado de boate. 
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Vale ressaltar a importância deste tema por ser inédito na FCARP e por um 

aluno do curso de administração em apresentar um trabalho que mostra a viabilidade 

financeira de um negócio voltado ao entretenimento adulto da região. 

 Este trabalho tem como objetivo geral levantar a viabilidade econômica e 

financeira de uma casa noturna em Mirassol d’Oeste -MT. E objetivos específicos: 

caracterizar o público alvo do empreendimento; descrever a estrutura de 

funcionamento ideal; descrição e análise da viabilidade econômica e financeira do 

projeto. 

 A metodologia utilizada neste trabalho de curso foi feita a partir de pesquisas 

teve uma abordagem tanto qualitativa quanto quantitativa, os objetivos foram de 

pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa, para os 

procedimentos técnicos foram utilizadas pesquisas bibliográficas e por levantamento, 

a técnica de coletas de dados utilizada foram feitas a partir de formulários com 

questões estruturadas, padronizada e fechadas com múltiplas escolhas. A aplicação 

do formulário foi feita através da internet, com a apêndice enviada por e-mail para os 

entrevistados que foram escolhidos a partir dos vínculos de amizade do autor. O 

universo que foi pesquisado se dá no Vale do Jauru, Vale do Cabaçal e as cidades de 

Cáceres e Pontes e Lacerda, quanto a população pesquisada foi pessoas de todos os 

gêneros, de maioridade, residentes no universo acima especificado. 

 O trabalho está estruturado da seguinte forma e sequencia crescente: 

introdução, revisão teórica, metodologia, análise e discussão, plano de negócio e 

considerações finais. 
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2 REVISÃO TEÓRICA  

 

 Revisão teórica é a maneira em que o autor tem de não só expor o seu 

pensamento como também de embasar em livros para confirmar aquele seu 

pensamento, é no referencial teórico que o autor coloca suas preocupações e 

preferencias, e também mostra para o leitor as discordâncias com certos autores. 

Vergara aponta que “o referencial teórico é o capitulo do projeto que tem por objetivo 

apresentar os estudos sobre o tema, especificamente sobre o problema, já realizados 

por outros autores” (2013, p. 29). 

 

 

2.1 Empreendedorismo  

 

 Segundo Hirisch; Peters e Shepherd (2009, p. 29) atualmente tem se falado 

muito em empreendedorismo, já que houve uma grande melhoria na economia do 

Brasil, surgindo vários empreendedores, abrindo espaço no mercado, mas sem se 

preocupar com a necessidade de se planejar o seu futuro negócios. O empreendedor 

brasileiro do século XXI tem capacidade da criatividade, com isso alguns conseguem 

êxito, enquanto que outros não conseguem sair do projeto.  

 A primeira definição de empreendedor surge com Marco Polo, ele era 

intermediário, ou seja, ele assinava contratos com pessoas de recursos para vender 

suas mercadorias e assim traçando rotas para o Extremo Oriente. Já na Idade Media 

o empreendedor era aquele que participava de grandes projetos de produção como 

por exemplo: castelos, catedrais, fortificações e entre outros, mas, esse não tinha 

custo nenhum, quem arcava com os custos era sempre o governo, geralmente essas 

pessoas era o clérigo. Durante o século XVII o empreendedor era aquele que firmava 

acordo contratual com o governo para fornecer algum produto ou serviço, um 

empreendedor dessa época foi John Law, que criou um banco, mas foi a falência 

quando tentou colocar o valor das suas ações maior que seu patrimônio e com isso 

Richard Cantillon percebeu seu erro e criou outro banco, Cantillon foi quem 

desenvolveu uma das primeiras teorias sobre empreendedor, ele descrevia como 

alguém que corria riscos. No século XVIII foi diferenciado aquele que empreendia dos 

investidores de riscos. Nos séculos XIX e XX no final do século XIX não se 
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diferenciava o empreendedor de gerente e já no século XX surgiu o novo termo que 

caracterizava o empreendedor como alguém que cria algo inovador. 

 O conceito de empreendedorismo foi bastante estudado nesse século, e nesse 

estudo foi ressaltado três definições de empreendedor segundo Hirisch, Peters e 

Shepeherd que são elas: “tomar iniciativa, organizar e reorganizar mecanismos 

sociais e econômicos a fim de transformar recursos e situações para proveito prático 

e aceitar o risco ou fracasso” (2009, p.29). Portanto empreendedor é aquele que inicia 

algo novo e corre riscos. 

 

 

2.1.1 Por que empreender? 

  

 A vontade de um novo empreendimento abrange mais do que a necessidade 

de apenas resolver problemas de uma empresa. E dentro dos aspectos citados pelo 

autor abaixo, vale ressaltar que: 

 

(...) um empreendedor precisa encontrar, avaliar e desenvolver uma 
oportunidade, superando as forças que resistem à criação de algo novo. O 
processo tem quatro fases distintas: (1) identificação e avaliação da 
oportunidade, (2) desenvolvimento do plano de negócio, (3) determinação 
dos recursos necessários e (4) administração da empresa resultante 
(HIRISCH, 2009, p. 31). 

 

 Essas fases ocorrem progressivamente, mas apesar disso elas não precisam 

necessariamente ser seguidas de forma crescente, a fase 1 que é a identificação está 

ligada a fase 4 que é o tipo de negócio que se pretende, portanto, esses 4 fatores são 

o que o empreendedor utiliza para encontrar, avaliar e desenvolver uma oportunidade. 

 Sendo assim, a necessidade de se empreender vem da vontade do autor do 

projeto em se destacar no mercado de trabalho e iniciar algo novo, já que não consta 

nenhum segmento neste ramo na região do Vale do Jauru.  

  

 

2.2 Plano de Negócio  

 

 O plano de negócios é uma ideia textual para um empreendimento. Pode-se 

classificá-las como um novo empreendimento, ampliação ou redução em andamento 
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ou até sistematização técnica do atual negócio sem intenção de aumentar ou reduzir. 

Segundo Chiavenato," [...] o plano de negócio descreve a ideia de um novo 

empreendimento e projeta os aspectos mercadológicos, operacionais, e financeiros 

dos negócios propostos ...” (2008, p.132), que pode discordar em função da 

classificação dada por alguns autores.  

 

O plano de negócios é um documento usado para descrever um 
empreendimento e o modelo de negócios que o sustenta. Sua elaboração 
envolve um processo de aprendizagem e autoconhecimento, e ainda permite 
ao empreendedor situar-se no seu ambiente de negócios (CHIAVENATO, 
2008, p.102). 

  

As instituições financeiras vão analisar o futuro negócio de seu cliente e, se 

aprovado, irão liberar fundos necessário para negócio proposto, portanto o plano de 

viabilidade econômica e financeira do negócio passa a ser cartão de visita da 

empresa.  

 
 
2.2.1 Estrutura do Plano de Negócios  

  

 Segundo Prado Junior (2010, p. 14) não existe uma estrutura de plano de 

negócios única para empreendimentos, pois, cada segmento de empresa necessita 

de um tipo de estrutura, e no meio de tantas estruturas existentes uma possível opção 

que seria: 

 Sumário 

 Descrição da Empresa 

 Produtos e serviços 

 Plano de recursos humanos 

 Mercado e competidores 

 Análise estratégica/SWOT 

 Plano de marketing 

 Plano financeiro 
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2.2.1.1 Sumário Executivo    
 

 O sumario executivo é a principal parte do plano de negócios, pois a partir dele 

o leitor irá decidir se continua ou não lendo o plano. Aqui deve conter uma síntese das 

principais informações do plano de negócios, é a parte em que deve ser elaborada 

com muito cuidado, qualquer informação errônea já faz com que o leitor interessado 

no plano de negócios já desanime. Geralmente o sumario executivo é a última seção 

a ser escrita, pois o autor precisa de todas as informações do plano de negócio para 

criar o sumario.  

 

  

2.2.1.2 Descrição da Empresa  

 

 Na descrição da empresa é apresentado a forma que a empresa será criada, 

como ela agregará valor ao consumidor. Segundo Dornelas apud Prado Junior “na 

descrição da empresa é apresentado um breve resumo da organização, história e 

status atual” (2010, p.15).  

  

 

2.2.1.3 Produtos e Serviços 

 

 Aqui serão apresentados os produtos e serviços que a empresa irá fornecer, a  

forma em que irá se diferenciar dos concorrentes, tanto indiretos quanto diretos, como 

o produto estará apto para ser comercializado, o tempo de vida desse produto, nesta 

parte também pode ser descrito se o cliente está satisfeito ou não com os produtos 

oferecidos, o feedback recebido é muito importante pois o empreendedor passa a 

conhecer mais o seu cliente, aquilo que mais o atraiu e o que mais distanciou o cliente 

da empresa e partir disso passar a desenvolver novas estratégias para satisfazer 

todos os clientes. 
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2.2.1.4 Plano de Recursos Humanos 

 

Por se tratar de uma casa noturna os funcionários deverão ser escolhidos 

cuidadosamente, e por não haver experiência na região em casas noturnas os 

funcionários deverão ser treinados, e o modo de seleção dos mesmos serão por meio 

de, recrutamento e seleção, e com uma equipe de trabalho eficiente poderá fornecer 

um bom atendimento aos clientes e assim satisfazendo as necessidades dos 

consumidores do empreendimento. 

 

 

2.2.1.5 Mercado e Competidores 

 

 Segundo Dornellas,  

 

Na seção de análise de mercado, deve-se mostrar com bastante 
fundamentação qual é a oportunidade a ser perseguida. Caso os 
empreendedores tenham feito uma análise de oportunidades, essa tarefa 
será muito mais fácil, já que os principais aspectos já terão sido 
apresentados. (DORNELAS, 2008, p. 107) 

 

Outra forma de fazer a análise de mercado é com o estudo da concorrência 

pois, além de existir os concorrentes diretos que serão outras casas noturnas existe 

os concorrentes indiretos que fornecem outros tipos de serviços para seus clientes 

mas que faz com que os consumidores deixem de ir a casa noturna, por exemplo, 

bares, restaurantes, praça, festas e entre outros.  

Segundo Las Casas,  
  

“o processo de concorrência pode ser vital para a empresa. Se ele não souber 
enfrentar as estratégias e ações de outras empresas, poderá perder receita, 
perder faturamento, perder lucro, perder participação no mercado e até falir” 
(2013, p.175). 

 

A análise de SWOT é uma forma de enriquecimento do seu negócio pois, 

através dela é possível informar-se sobre suas forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças. 
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2.2.1.6 Análise estratégica  

  

 Aqui será apresentada estratégia da qual a empresa se baseará, e como o 

plano de negócio está inserido nesse contexto. 

 

Uma boa análise dos ambientes externo e interno é essencial, em que se 
observarão as potencialidades e ameaças (riscos), as forças e fraquezas, e 
se definirão objetivos e metas do projeto ou novo negócio (DORNELAS, 2008, 
p. 106). 

  

 E a partir da análise dos ambientes da empresa que o gestor terá noção se o 

empreendimento terá sucesso nas suas atividades, se as suas fraquezas não são 

maiores que suas forças ou se suas ameaças não são maiores que suas 

oportunidades, o gestor deve ficar muito atento nesse período pois é nesse momento 

que ele irá observar se a sua empresa será viável ou não; a ferramenta que ele deverá 

usar nesse ponto é como dito logo acima a análise de SWOT. A análise de SWOT é 

uma ferramenta do administrador que o auxilia no planejamento estratégico e exibe 

as análises dos ambientes externos e internos da empresa. 

 O planejamento da empresa é feito de forma estratégica, ou seja, a longo prazo, 

esse planejamento terá a validade de 2 anos, se será refeito assim que chegar nessa 

validade. 

 A análise de SWOT é uma ferramenta mais utilizada para a formulação da 

análise estratégica. 
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Quadro 01 – Análise de SWOT  

 

Fonte: Adaptado ao Serra et al. 2014, p. 157. 

 

  Segundo Serra: 

  

Analisadas as forças e fraquezas, as oportunidades e as ameaças, é 
importante o executivo estabelecer a linhas de ação. Isso significa identificar 
o que deve fazer para, aproveitar as oportunidades de alavancagem, resolver 
os problemas, ultrapassar as limitações. (SERRA, 2014, p. 161) 
 

 Abaixo poderemos ver um exemplo disso como citado acima:  

 

Quadro 02 – Sugestões estratégicas para análise de swot. 

 OPORTUNIDADES 
O1 -  Novos clientes; 
O2 - Falta de concorrentes; 
O3 - Inovação no modo de 
atender; 
O4 - Boa localização 
geográfica. 

AMEAÇAS 
T1 - Novos concorrentes; 
T2 - Falta de energia; 
T3 - Desinteresse do público; 
T4 - Festas tradicionais. 

 

FORÇAS 
S1 - Bom serviço ao cliente; 
S2 - Inovação no ramo; 
S3 - Melhor qualidade do 
produto. 

Ações possíveis: Alavancagem 
A1 (S1,S2,S3/O1,O2,O3) – 
Atender bem os clientes e 
inovar para ultrapassar 
concorrentes. 

Ações possíveis: Limitações 
L1 (S1,S2,S3/ T1,T3,T4) – 
Avaliar o desinteresse dos 
clientes. 
L2 (S2,S3/T4) - Levar produtos 
melhores que festas 
tradicionais.  

Forças:

- Bom serviço ao cliente;

- Inovação no ramo;

- Melhor qualidade do produto.

Fraquezas:

- Lucros reduzidos;

- Falta de mão-de-obra 
qualificada.

Oportunidades:

- Novos clientes;

- Falta de concorrentes;

- Inovação no modo de atender;

- Boa localização geografica.

Ameaças:

- Novos concorrentes;

- Falta de energia;

- Desinteresse do público;

- Festas tradicionais.
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FRAQUEZAS 
W1 - Lucros reduzidos; 
W2 - Falta de mão-de-obra 
qualificada. 

 
 

Ações possíveis: 
Vulnerabilidade. 
V1 (W1,/O1,O2) – Por não 
haver concorrentes, girar o 
caixa mais rápido. 
V2 (W2/O3,O2,O4) – Qualificar 
pessoas para ser os melhores 
colaboradores. 

Ações possíveis: Problemas. 
P1 (W1/T1,T2,T3,T4) – 
Trabalhar mais dias da semana 
para o caixa não entra no 
vermelho. 
P2 (W1,W2/T3,T4) – Dar 
treinamento aos funcionários 
para reter clientes. 

Fonte: Adaptado ao Serra et al. 2014, p. 161. 

 

 

5.2.1.7 Plano de marketing 

  

 O marketing vem da necessidade das empresas em saciar as necessidades 

dos clientes, os executivos das organizações observam quais os tipos de produtos 

que os consumidores mais procuram e formulam um produto que satisfaça as 

necessidades desses consumidores. Kotler e Keller afirma que “o marketing envolve 

a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Para defini-lo de 

uma maneira bem simples, podemos dizer que ele “supre necessidades 

lucrativamente”” (2006, p. 4). 

 Aqui deve se mostrar a forma com que o produto e o serviço será vendido, a 

forma como chamar a atenção do cliente e como o fidelizar, e como será mantido o 

interesse dos consumidores, já que por se tratar de uma casa noturna o comodismo 

do gestor é uma forma de levar a empresa a falência, e aumentar a demanda da casa, 

sempre levando novidades para atrais novos consumidores. 

 

Devem-se abordar os métodos de comercialização, diferenciais dos 
produtos/serviços para o cliente, política de preços, principais clientes, canais 
de distribuição e estratégias de promoção/comunicação e publicidade, bem 
como projeções de vendas (DORNELAS, 2008, p. 108). 

  

E um modo de fazer o plano de marketing é seguindo os seguintes passos: 

 Análise da situação 

 Histórico do empreendimento 

 Oportunidades e ameaças do mercado  

 Análise da concorrência 

 Pontos fortes e pontos fracos do negócio 

 Objetivos e metas de marketing 

 Estratégia de marketing e programas de ação 
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Para executar o plano de marketing deve ser feito uma pesquisa e nessa 

pesquisa deve se caracterizar quem frequentará a casa noturna, o tamanho da casa, 

os preços dos produtos e qual será a estratégia para conquistar e reter clientes. E 

para a elaboração do plano de marketing deve ser tomada a estratégia dos 4 

elementos do marketing: produto, preço, praça e promoção (negrito nosso).  

Segundo Kotler e Keller ( 2006, p. 381), produto, deve se mostrar os 

diferenciais e os métodos de comercialização, nem sempre preço baixo no produto 

chama a atenção do cliente, com o preço um pouco mais elevado, mas com uma 

excelente qualidade do serviço completa a satisfação do cliente. Preço, o primeiro 

passo para agregar valor aos produtos é saber onde se quer chegar com o preço, 

muitas vezes os gestores colocam preços mais baixos para ganhar espaço com os 

concorrentes, porém, nem sempre é vantajoso, pois, de nada adianta um preço mais 

baixo com um serviço de atendimento mais baixo. Praça, a estratégia de praça é onde 

se situara a boate, o local onde fica o empreendimento é de grande importância pois, 

se localizado em locais longes ou de difícil acesso certamente já contará com menos 

clientes. Promoção, a promoção é a propaganda que será utilizada, uma ferramenta 

de propaganda muito utilizada atualmente é a internet, mas, também radio, carro de 

som, panfletos, outdoors e entre outros são formas de propagandas que poderá ser 

utilizada.  

Serviços estão por toda parte em que o ser humano possa ir, como por 

exemplo, levar o carro em uma oficina mecânica, ir ao médico, na faculdade, no 

restaurante e entre outras tantas coisas que englobam esse segmento. Muitas vezes 

bens é confundido com serviços, mas Hoffman (2009, p. 6) diz que bens pode ser 

definido como objetos, dispositivos ou coisas e serviços podem ser definidos como 

ações, esforços ou desempenhos, portanto a diferença dos dois está na 

intangibilidade.    

 

 

2.2.1.8 Plano Financeiro 

 

 No plano financeiro deve ser apresentado em números tudo o que já foi descrito 

acima, incluindo o valor do investimento, gastos com marketing, gastos com os 

colaboradores e entre outros. 
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Deve se mostrar a necessidade de investimentos, quando deverão estar 
disponíveis, onde serão buscados e como serão usados. Deve conter 
demonstrativo de fluxo de caixa com horizonte de, pelo menos, cinco anos; 
análise do ponto de equilíbrio; demonstrativos de resultados; análise de 
indicadores financeiros do negócio, como faturamento previsto, margem 
prevista, prazo de retorno sobre o investimento inicial (payback), taxa interna 
de retorno ( TIR ) etc. ( DORNELAS, 2008, p. 108). 
 

 É necessário um total do investimento inicial, contando com o valor de reforma, 

compra de equipamentos, moveis, geladeiras e entre outros, tudo isso no início do 

plano financeiro onde será apresentado os gastos iniciais e também o valor do giro da 

empresa, que será gasto com a contratação de pessoal, compra de produtos e entre 

outros.  
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3 METODOLOGIA 
 

De acordo com Lakatos e Marconi (1991, p. 91) o método é um todo de 

atividades sistemáticas e racionais que permite alcançar o objetivo com maior 

segurança e economia e traça o caminho a ser seguido pelo autor auxiliando nas 

decisões. 

O presente trabalho de curso teve como abordagem qualitativa e quantitativa, 

considerando os objetivos da pesquisa, que fundamenta teoricamente o plano de 

negócio, a abordagem qualitativa está nas pesquisas bibliográficas, enquanto que a 

pesquisa de campo que identifica os consumidores potenciais e termos de números e 

valores será quantitativo.  

O objetivo de pesquisa foram os seguintes itens: pesquisa exploratória, 

pesquisa descritiva e pesquisa explicativa, exploratória pois, permite explorar a 

possibilidade de implantação de uma casa noturna na região, a pesquisa descritiva 

descreve-se o processo de atendimento, dos produtos e serviços oferecidos 

completando o ciclo negocial desde input, transformação, output bem como o nível de 

satisfação dos consumidores após frequentar a casa noturna, a pesquisa explicativa 

identifica os resultados que carecem de esclarecimentos teóricos que atenda a 

expectativa do empreendedor.  

Este trabalho de curso teve as seguintes pesquisas: bibliográfica e por 

levantamento.  

          Neste trabalho foi utilizado o método dialético, este tipo de método fundamenta-

se na dialética proposta por Hegel, pois o método de interpretação é dinâmica e 

totalizante da realidade regional. Os fatos pesquisados estão dentro contexto social 

(lazer e entretenimento), político (diversão aos adultos), econômico (viabilidade 

negocial), etc. Empregado em pesquisa qualitativa com fundamentações teóricas e 

consolidadas com pesquisa quantitativas. 

 Os instrumentos de coleta neste projeto foram empregados a partir de 

formulários com questões estruturadas, padronizada e fechadas com múltiplas 

escolhas. A aplicação do formulário foi através da internet, com a apêndice enviada 

por e-mail para os entrevistados que foram escolhidos a partir dos vínculos de 

amizade do autor. 

O universo que foi pesquisado se deu no Vale do Jauru, Vale do Cabaçal e as 

cidades de Cáceres e Pontes e Lacerda. 
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A população da pesquisa foram pessoas de todos os gêneros, de maioridade, 

residentes no universo acima especificado, ou seja, Vale do Jauru, Vale do Cabaçal, 

Cáceres e Pontes Lacerda.  

As amostras serão não-probabilísticas com amostras intencionais: escolhidos 

casos para a amostra que representem o “bom julgamento” da população/universo. 

Na pesquisa de campo pesquisou-se as seguintes amostras. Destacando-se 

municípios com população superior a 10.000 pessoas da região. Em levantamento 

preliminar constatou as amostras abaixo segundo o quadro 03.  

Tomando como base a população total, estima-se 2% (dois por cento) que 

deverá frequentar esta modalidade de entretenimento, e ainda, levando em conta a 

opção local e concorrência, estabeleceu-se o percentual por município de provável 

frequentadores. 

Para número de amostra calculou-se 5% (cinco por cento) da população, 

portanto com probabilidade de acerto de 95% por municípios que serão pesquisados 

conforme fórmula abaixo: 

  

Quadro  03 - Pesquisa populacional dos municípios.  

Município (A) População 
(B) 

Popul. x 0,02 
(C) 

% de 
Amostras (D) 

Número de 
Amostras (F) 

Mirassol D'Oeste 25.331 506 30 8 

S.J. Quatro Marcos 19.527 390 15 3 

Araputanga 15.387 307 15 3 

Cáceres 90.106 1.802 10 9 

Jauru 10.461 210 15 2 

Pontes Lacerda 41.741 835 15 6 

Total  202.553 4.050 100 31 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - CENSO 2010 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 

 

Gráfico 1 – Qual o seu gênero? 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Há uma predominância do sexo feminino em 52% e 48% no masculino, 

portanto, quanto ao gênero dos entrevistados pode-se notar que não existe muita 

diferença do público que frequentam uma casa noturna. 

 

 

Gráfico 2 – Qual a sua idade? 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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A idade dos entrevistados ficou por sua maioria entre 18 a 25 anos com um 

total de 59% e pessoas com idade de 26 a 30 com 22% e acompanhado de 15% de 

entrevistados com idade entre 31 a 35 anos e com 4% pessoas com idade de 36 a 40 

anos, percebe-se que o público jovem são os que mais frequentam esse tipo de 

entretenimento.  

 

Gráfico 3 – Qual o seu nível de escolaridade?  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto ao nível de escolaridade, com 51% dos entrevistados tem o nível 

superior incompleto e 26% com superior completo.  

 

Gráfico 4 – Qual sua renda mensal?  

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Como mostra o gráfico acima 52% da renda mensal dos entrevistados gira em 

torno de 1 a 3 salários mínimos enquanto 32% possui de 4 a 7 salários mínimos e 16 

% de entrevistados com renda de 8 a 12 salários mínimos e não houve nenhum 

entrevistado com renda superior a 13 salários mínimos, o que se pode perceber do 

gráfico é que os entrevistados possuem uma renda relativamente baixa o que pode 

se levar em considerações é que os produtos e serviços não poderão ser muito caros 

o que dificultará a frequência desses possíveis futuros clientes.  

 

 
Gráfico 5 – Qual o seu estado civil?  

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Analisando o gráfico acima pode-se perceber que 94% dos entrevistados são 

solteiros e que apenas 6% são casados, e sem nenhum entrevistado separado ou 

divorciado. Portanto, o futuro empreendimento de entretenimento noturno terá com 

clientes em potencial os solteiros. 
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Gráfico 6 – Qual a sua área de atuação? 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Conforme gráfico acima, 58% das pessoas entrevistadas tem sua atuação em 

outros tipos de segmentos e, 16% nos comércios, 13% nos serviços e apenas 6% na 

profissão liberal. 

 O que se pode notar é que a maioria das pessoas trabalham com outros tipos 

de segmento e que gera uma certa incerteza quanto ao seu ramo especifico de 

trabalho. 

 

Gráfico 7 – Qual o seu local de residência? 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

De acordo com o gráfico 07, 29% dos entrevistados residem no município de 

Cáceres, 26% do município de Mirassol d’Oeste, 19% de Pontes e Lacerda, 6% de 

Jauru e sendo que houve um empate de 10% para as cidades de Araputanga e São 

José dos Quatro Marcos. As cidades de Rio Branco, Salto do Céu, Lambari d’Oeste e 
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Curvelândia não obtive nenhuma resposta das pessoas entrevistadas das respectivas 

cidades. 

Gráfico 8 – Você costuma frequentar uma casa noturna? 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Como mostra o gráfico 8 acima, 55% dos pesquisados dizem que frequentam 

casas noturnas as vezes e que 45% frequentam sim uma casa noturna. 

 Portanto, 100% dos entrevistados frequentam uma casa noturna, o que é 

promissor para o negócio pretendido no presente TC, pois os pesquisados já 

conhecem algum tipo de casa noturna.   

 

Gráfico 9 – Qual o motivo de frequentar uma casa noturna? 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Conforme indica o gráfico 9, dos pesquisados 78% frequentam uma casa 

noturna por diversão e 19% para aliviar o estresse e que 3% é para tratar de negócios. 

 O autor do TC precisa levar em consideração que deve aliar a diversão dos 

frequentadores de um lado e do outro a seriedade de alguns possíveis frequentadores 
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que procuram este ambiente para tratar de negócios. Trata-se de uma indicação para 

ajustar o layout. 

 

Gráfico 10 – Qual a sua frequência em vezes? 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Conforme demonstra o gráfico 10, 48% dizem que frequenta uma casa noturna 

aleatoriamente enquanto que, 38% frequentam algumas vezes por mês e 14 % 

semanalmente. 

 Contudo, pode notar que a maioria das pessoas frequentam aleatoriamente, ou 

seja, nem vezes por mês e nem por semana, o que pode demonstrar uma variação 

considerável de público durante os dias da semana.  

 

Gráfico 11 – É importante uma área VIP? 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 De acordo com o gráfico 11, a importância da área VIP e manifestada pela 

maioria de 94%, enquanto que 6% acham que não depende. 
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 Contudo, uma área VIP se torna indispensável já que a maioria optou por ter 

esse tipo de entretenimento. 

  

Gráfico 12 – Como deve ser o ambiente VIP? 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Conforme mostra o gráfico 12, que 58% preferem um ambiente VIP misto, já 

19% optou por ser um ambiente agitado, 16% um ambiente VIP calmo e 7% diz que 

não depende o ambiente ser calmo, agitado ou misto. 

 Assim sendo, a maioria dos pesquisados preferem um ambiente VIP misto, 

condizente para atender as expectativas e perspectivas dos frequentadores de forma 

com que possa satisfaze-los. 

 

Gráfico 13 – O Ambiente deve ser climatizado? 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Como indica o gráfico 13, 94% dos entrevistados afirmam que é necessário sim 

o ambiente ser climatizado enquanto, 6% afirma que não depende o ambiente ser 

climatizado. 
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 Levando em consideração as altas temperaturas da região, o ambiente 

climatizado é fundamental para levar conforto aos frequentadores.  

 

Gráfico 14 – Como deve ser a iluminação do local? 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Conforme mostrado no gráfico acima, dos pesquisados 58% preferem um local 

meio escuro e seguido por 23% com um local meio claro, 10% diz que não depende 

quanto a iluminação, 6% preferem um ambiente claro e 3% um local escuro. 

 Sendo assim, o local não deve seguir uma linhagem de iluminação que atenda 

todas as necessidades dos clientes e que facilite a locomoção dos garçons e até 

mesmo dos futuros frequentadores. 

 

Gráfico 15 – Qual sua preferência quanto aos frequentadores? 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 O gráfico acima demonstra que 42% dos entrevistados dizem que é 

independente a faixa etária dos frequentadores, já 36% preferem frequentadores 

jovens e 19% dizem que maduros é sua preferência quanto aos frequentadores e 3% 

prefere frequentadores da terceira idade. 

 Esse resultado pode ser empolgante pois mostra que não há distinção de idade 

quanto aos frequentadores, pois a região não pode desfrutar de segmentação das 

clientelas; portanto deve procurar satisfazer a necessidade de todos. A promoção de 

uma casa noturna depende de todas as faixas etárias, inclusive com possibilidade de 

evento matinal com as crianças dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei em 

casos de festas, tais como aniversários e carnaval.  

 

Gráfico 16 – Quanto a localização. 

Fonte: Pesquisa de Dados. 

 

 O gráfico 16 aponta que 68% dos pesquisados preferem uma casa noturna no 

centro de Mirassol D’Oeste enquanto que, 32% prefere num local afastado e  0% de 

resposta sobre não depender o local do estabelecimento. 

 Portanto, a casa noturna deve ficar em um local no centro da cidade, o que 

pode ser um ponto positivo já que pode haver um grande volume de pessoas nesse 

determinado bairro de Mirassol d’Oeste e ao mesmo tempo há dificuldade em obter 

autorização para funcionamento do órgão público isolamento acústico.  
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Gráfico 17 – É necessário um estacionamento? 

Fonte: Pesquisa de Dados. 

 De acordo com o gráfico acima, 87% prefere um estacionamento, 18% afirma 

que não depende e 3% diz que não é necessário. 

 Sendo assim, um estacionamento será vantajoso para o negócio, pois é uma 

forma de ganhar uma renda extra e assim garantindo segurança e obter confiança dos 

frequentadores, e com possibilidade de incluir guarda-volumes personalizados.  

 

Gráfico 18 – Quanto a alimentação. 

Fonte: Pesquisa de Dados. 

 

 Conforme mostra o gráfico 18, 65% dos entrevistados preferem alimentação 

sob cardápio com um misto de produtos, 26% preferem petiscos, 6% preferem 

porções e 3% opta por tábua de frios. Saladas e pizza não obteve nenhum voto. 
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 Percebe-se que a maioria dos frequentadores optam pelo cardápio, o que pode 

levar sempre a escolha de mais de um item, fato que amplia o mix de produtos e 

demanda maior oferta.  

 

Gráfico 19 – Preferencia na musicalidade 

 

Fonte: Pesquisa de Dados. 

 De acordo com o gráfico 19, dos pesquisados 71% preferem um ambiente com 

músicas mistas, 16 % optam por sertanejo, 10% com eletrônica e 3% com rock, funk 

e outros tipos de musicalidades não obteve nenhum voto. São preferência de canções 

que devem ser adaptadas de acordo com a vontade dos frequentadores. Por exemplo, 

a alternações da musicalidade sob aviso prévio poderá trazer resultados positivos.  

 

Gráfico 20 – Sobre os atendentes. 

Fonte: Pesquisa de Dados. 
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 De acordo com o gráfico 20 sobre os atendentes pode se notar que, 55% 

optaram por não depender sobre o sexo dos atendentes, já 32% preferem garçons e 

13% garçonetes. 

 Sendo assim, os atendentes serão variados tanto garçons quanto garçonetes, 

o que pode facilitar na seleção dos candidatos às vagas.  

 

Gráfico 21 – Quanto ao local de atendimento. 

Fonte: Pesquisa de Dados. 

 

 Como demonstra o gráfico 21, a maioria de 71% prefere um atendimento 

personalizado enquanto que 29% opta por um atendimento no balcão. 
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5 PLANO DE NEGÓCIO  

 

5.1 Sumário 

 

 O sumário do presente Plano de negócio contém os itens abaixo relacionados.  

 Descrição da Empresa 

 Produtos e serviços 

 Plano de Recursos Humanos  

 Mercado competidores  

 Análise Estratégica/SWOT  

 Plano de marketing 

 Estratégia de produto 

 Estratégia de preço 

 Estratégia de praça 

 Estratégia de promoção 

 Plano Financeiro 

 

 

5.2 Descrição da Empresa 

 

 A empresa que se dará o nome de Index, será uma microempresa com um a 

sua atuação na área de entretenimento e lazer e com seu cadastro nacional de pessoa 

jurídica inscrito de forma limitada, uma empresa que almeja ser um novo conceito de 

pubs e boates na região do Vale do Jauru.  

Concebeu-se pela percepção do autor quanto a falta de uma casa noturna na 

região e por ser frequentador de algumas boates da região, sentiu a necessidade de 

criar algo inovador e que agregasse valor a vida das pessoas, principalmente no diz 

respeito ao nível de serviços oferecidos, bem como com a possibilidade de 

segmentação com frequentadores da classe social média e alta. 
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5.3 Produtos e serviços 

 

 Os produtos e serviços que irão ser oferecidos aos clientes de forma que possa 

saciar a sua vontade e seu desejo, as quais serão disponibilizados de forma 

estritamente profissional.  

Serão servidas bebidas sendo elas, cervejas, whiskys, vodkas, tequilas, drinks, 

água e refrigerantes em geral. O bar contará com barman que ficará à disposição dos 

clientes. Quanto a alimentação será servida mediante cardápio, além dos petiscos, 

porções e tábuas de frios. O empreendimento contará com uma área vip, cujo 

ambiente terá garçons exclusivos visando melhor atendimento, comodidade e 

personalizado dos clientes. Em relação a musicalidade, contará com um DJ 

profissional e terá outros tipos de músicas conforme a percepção do gerente com 

aquilo que seus clientes desejam ouvir. Terá também serviços de garçons e 

garçonetes que atenderão a todos os clientes em geral.  

A boate Index, contará com um local somente para fumantes, pois, no país é 

proibido o uso de cigarros em locais fechados conforme Lei 12.546. As vendas desses 

cigarros acontecerão no caixa da boate sob indicação do local apropriado dos 

fumantes. 

As bebidas serão disponibilizadas pelo convênio com a Ambev, o que gera 

menores custos e um cardápio de bebidas com maior variedade, além da 

disponibilidade das máquinas e equipamentos em comodato. Por exemplo, freezers, 

reduzindo em parte os custos de aquisição desses equipamentos. 

 

 

5.4 Plano de Recursos Humanos  
 

Quadro 4 – Cargos, Funções e atividades de funcionários.            

CARGO FUNÇÃO  Custo 
Total  

Gerente Otimizar todas as funções da empresa. 1.584,00 

 
Garçom 

Servir alimentos e bebidas aos clientes, anotar pedidos, 
organizar e limpar mesas e cadeiras. 

1.040,16 

 
Barman 

Preparar coquetéis e drinks, atender os garçons e 
servir clientes que desejarem retirar bebidas no balcão. 

1.056,00 

Auxiliar de 
Limpeza 

Realiza a conservação e limpeza dos ambientes. 
1.040,16 

Manobrista Guiar os carros até o devido estacionamento. 1.040,16 
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Motorista 

Em caso de embriaguez excessiva por parte dos 
clientes, o motorista pode levar o cliente até sua 
residência. 

1.040,16 

 
Hostess 

Controlar a entrada de clientes e ser responsável por 
reservas de mesas. 

1.056,00 

Caixa Recebe valores de vendas de produtos e serviços. 1.056,00 

 
Cozinheira 

Montar e criar pratos de comida que serão entregues 
aos garçons e logo aos clientes. 

1.056,00 

TOTAL   9.968,64 
Fonte: Pesquisa de campo  

 

 

5.5 Mercado competidores  

 

 Os futuros concorrentes diretos não quiseram responder ao questionário 

produzido pelo autor do Trabalho de Curso. Uma vez identificado a finalidade da 

pesquisa, os proprietários se esquivaram, alegando falta de tempo e outras 

justificativas infundadas.  

 Sendo assim, em comum acordo com o orientador, efetuamos a visita como 

frequentador do ambiente, onde percebeu-se alguns fatos interessantes.  

 Foi frequentado duas casas noturnas na região identificados como A e B, onde 

pode perceber que eles oferecem produtos e serviços, as quais ilustramos abaixo:  

Os itens pesquisados foram baseados nos gráficos 16 a 21, referente produtos 

e serviços propostos para futuro empreendimento. 

 

Quadro 05 – Mercado Competidores 

PRODUTOS E SERVIÇOS  CONCORRENTES 

A B 

1- Localização no Centro Sim Sim 

2- Estacionamento Não Não 

3- Alimentação Não Sim 

4- Musicas Variadas Sim Sim 

5- Atendentes  Sim Sim 

6- Atendimento Personalizado  Não Não 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

 Com esta pesquisa pode se notar que as duas casas noturnas pesquisadas 

não contem ou não seguem o ramo em que se pretende chegar com a boate Index. A 

concorrente A não serve nenhum tipo de comida, enquanto que a B serve comida 

japonesa; as músicas das duas boates seguem o mesmo estilo, cada dia da semana 
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com um tipo variado de música. A concorrente A com localização isolada serve bebida 

somente no balcão, enquanto que a B dispõe de garçons que transitam entre os 

clientes para servi-los, e nenhuma das duas tem um tipo de atendimento 

personalizado. Numa observação geral, o empreendimento proposto leva pequena 

vantagem em relação ao estacionamento, alimentação e área vip personalizado.  

   A concorrência desse segmento de mercado tem ampliado cada vez mais, 

considerando que o autor como frequentador destas duas casas noturnas, pode 

perceber que eles oferecem produtos e serviços semelhantes.  

Quanto a musicalidade pode se perceber que os proprietários variam de 

músicas conforme os dias da semana, mas, o que mais prevalece é o sertanejo 

universitário, dia da semana em que aumenta o público, cujo dia da semana á sexta-

feira. 

 Quanto aos concorrentes indiretos pode se perceber que festas que acontecem 

já tradicionalmente implica grandemente na quantidade de público que frequenta as 

casas noturnas da região, por exemplo, em época de rodeio na cidade de Cáceres - 

MT uma certa boate não abre as portas, já que os clientes preferem frequentar a festa 

do rodeio. 

Pode se perceber a abertura de novas casas noturnas, o ramo tem se 

expandido, mas, nem tanto na região do Vale do Jauru, o que pode se levar em 

consideração uma nova oportunidade, já que com o diferencial que o autor pretende 

levar, possa satisfazer as expectativas dos futuros clientes. 

  

 

5.6 Análise Estratégica/SWOT  
  

Seguindo a linha da análise indicado por Serra & Torres, com o SWOT e de 

acordo com a comparação dos produtos e serviços oferecidos pelos futuros 

concorrentes pode se perceber que o empreendimento tem capacidade de retorno do 

investimento, pois suas fraquezas são menores que as ameaças, porém, o gestor 

deve ficar atento quanto as ameaças porque a oportunidade é para todos, 

principalmente se o empreendimento apresentar resultados positivos, e entrada de 

concorrência pode comprometer resultados futuros. Estabeleceu-se um ciclo de dois 

anos para reformulação do plano, análise e gestão estratégico, muito embora o fato 

de manter-se bem informado quanto ao segmento não tem prazo. A dinâmica do 
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mercado deve observada constantemente de tal modo que isso não gere prejuízos ou 

até a inviabilização da empresa pretendida.  

 

 

5.7 Plano de marketing 
  

 Os produtos oferecidos pela casa noturna serão vendidos por duas formas, 

primeira que será por garçons que atenderão as mesas e no balcão, servidos pelos 

barmen. Uma das formas de chamar a atenção para esses produtos será pela forma 

em que será servido por exemplo os drinks, o barman preparará a bebida de forma 

em que o drink fique com uma estética muito chamativa, coisa que os jovens adoram 

inclusive para postar em redes sociais, além de propagar nas redes que já é uma 

forma direta de propaganda e publicidade. 

 Com a percepção do autor deste trabalho de curso pode se constatar que os 

clientes potenciais não possuem condição financeira para arcar com os custos de 

frequentar a boate mais de uma vez por mês visto que a maioria dos entrevistados 

vivem de um salário mínimo e que não frequentam mais de uma vez por mês a casa 

noturna, os clientes que seriam o alvo do autor para a respostas mais concretas não 

obteve respostas da maioria e fez com que o autor procurasse em seu vínculo de 

amizades pessoas que podem ser futuros clientes. 

 O que o autor da pesquisa percebeu que nas casas noturnas atualmente 

instaladas não há muita inovação, quer seja visual ou do atendimento. Vivem da 

mesmice dando maior oportunidade aos concorrentes, abrindo espaço que os  clientes 

procurem outras formas de interatividade e diversão. 

 Além da estratégia acima optou-se também ao plano estratégico de Marketing 

dos “4 p”, produto, preço, praça e promoção, que serão apresentados na sequencia 

abaixo. 

 

 

5.7.1 Estratégia de produto 

 

 Os produtos a serem oferecidos aos clientes será de ótima qualidade e 

variedade, atendendo as expectativas dos clientes. Nem sempre preço inferior chama 
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a atenção do cliente, mas com uma excelente qualidade do serviço e alta variedade, 

o consumidor e acaba aceitando pagar mais pelo serviço de produto.  

 Os produtos oferecidos serão: bebidas em geral (cervejas, whisky, vodcas, 

energéticos, refrigerantes e agua), alimentos com base da pesquisa de mercado que 

sugeriram o cardápio com petiscos, porções, tábuas de frios e também será vendido 

cigarros. 

 Um dos fatores que gera satisfação do cliente é a velocidade no atendimento, 

além da rápida entrega do produto desejado. Neste sentido, o empreendimento 

pretende investir em treinamento visando eficácia operacional e na cultura 

organizacional que adota o princípio do “Cliente em Primeiro Lugar”.  

 

 

5.7.2 Estratégia de preço 

 

 O primeiro passo para agregar valor aos produtos é saber onde se quer chegar 

com o preço, muitas vezes os gestores colocam preços menores para ganhar espaço 

dos concorrentes, porém, nem sempre é vantajoso, pois, de nada adianta um preço 

inferior com produto e serviço inferior.  

Entende-se que pela peculiaridade do empreendimento que constitui 

entretenimento aos adultos, os preços a ser cobrados devem ser pouco acima do 

mercado, constituído como fator de qualidade de fato, além do foco segmentado dos 

clientes que o plano de negócio pretende dar. Pois é de entendimento comum que um 

produto e serviços de alta qualidade e variedade alta custam caros.  

 A parceria como Ambev consegue-se uma redução nos preços das bebidas, 

gera maior rentabilidade na comercialização. Por outro lado, deve também 

disponibilizar bebidas que aquela parceria não possui, fortalecendo o atendimento aos 

clientes. Na maioria, a preferência pelo produto é de foro íntimo e de gosto individual, 

cuja rede única de fornecimento (Single Soursing) prejudica a eficiência do mix dos 

produtos.   

Quanto ao recebimento, quase sempre, o cliente deseja fazer o pagamento 

com cartão, portanto pretende-se firmar contrato com mais diversos tipos de bandeiras 

de cartão, quer seja de crédito ou de débito.  

 

 



45 

 

 

5.7.3 Estratégia de praça 

 

 Estratégia de praça é onde se situara o empreendimento, pois é importante que 

seja em local de fácil acesso, preferencialmente com veículos automotores, assim 

sendo certamente contará com mais clientes para o uso do estacionamento. 

 De acordo com a preferência dos entrevistados, a maioria optou pelo centro da 

cidade, o que faz com que amplie ainda mais a frequência da boate. Vale destacar 

que o empreendimento contará com área vip aos clientes com maiores poderes 

aquisitivos visando melhor acomodação e sobretudo privacidade.   

 

 

5.7.4 Estratégia de promoção 

 

 Promoção é o método que será utilizado para a divulgação da boate. Divulgar 

o nome da boate sempre com qualidade faz com que mais e mais pessoas passem a 

frequentar. Criar uma lista de nomes para a entrada até um horário restrito faz com 

que os clientes possam ganhar mais descontos na entrada. A criação de um logotipo 

da empresa faz com que as pessoas associem a imagem com a boate, criando uma 

rápida percepção. Banners e panfletos para divulgar os eventos da casa faz com que 

mais pessoas possam estar sempre atento a programação da boate. Por exemplo, 

oferecer um produto do cardápio, uma vez por semana, com preço de promoção, tanto 

bebida quanto comida, faz com que os clientes consumam mais desse tipo de produto. 

Outra opção de promoção é a apresentação de Show com artista que tenha boa 

aceitação na região, não necessariamente com aqueles ou aquelas que vivem o topo 

de sucesso nacional.  

 A divulgação da promoção via internet é muito utilizado pela sociedade na 

atualidade, criando uma página na rede social Facebook e Instagram visto que são as 

mais utilizadas pelas pessoas da região, é uma forma grandemente de divulgação da 

empresa, atingindo todas faixas etárias da população.  
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5.8 Plano Financeiro 
 

 O plano financeiro constitui um instrumento imprescindível para sucesso 

negocial de qualquer modalidade.  Sendo assim, elaborou-se o plano financeiro 

compostos de Investimentos Fixos – quadro 1, Necessidade Capital de Giro, 

Investimento Pré-Operacional, Estimativa de Faturamento Mensal, Estimativa do 

Custos de Comercialização, Custo de Mercadoria Vendida, Depreciação, Estimativa 

do Custo de Mão-de-Obra e Demonstrativo de Resultado Exercício. Em seguida 

apura-se o Custo Fixo Operacional Mensal, o Ponto de Equilíbrio, a Margem de 

Contribuição e Taxa de Retorno do Investimento-Pay Back, edificando finalmente a 

viabilidade econômica e financeira do empreendimento de uma casa noturna, objeto 

da presente pesquisa. 

  No plano financeiro o empreendedor visualiza a viabilidade do negócio, 

investimentos, disponibilidades de recursos, o volume necessário de vendas para 

obter lucro para que haja retorno sobre o investimento, é indispensável que uma 

empresa possa saber, com antecedência, que tipo de ajuste seja implementado, 

visando otimizar os resultados econômicos –financeiros. 

 

 

5.8.1 Investimentos Pré-Operacionais  
 

 Na tabela 06, consta a estimativa dos investimentos pré-operacionais como 

registro jurídico, reformas, como pinturas, instalações e divulgações. 

 

QUADRO 06 - INVESTIMETNOS PRÉ-OPERACIONAIS 

Descrição R$ 

Despesas de legalização 1.200,00 

Obras civis e/ou reformas 3.500,00 

Divulgação 2.000,00 

Total 6.700,00 
Fonte: Pesquisa de Campo - 2015 

  

São despesas pré-operacionais e fixas para otimizar a estrutura inicial de 

funcionamento. 
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QUADRO 07 - ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS FIXOS INICIAIS 

A - Máquinas e equipamentos 

Descrição Qtde Valor Unitário Total 

Computador 4 965,00 3.860,00 

Impressora 1 780,00 780,00 

Ar condicionado 9.000 btu 
instalado 6 1.250,00 7.500,00 

Televisão 32 polegadas 3 926,00 2.778,00 

Freezer 2 1.709,00 3.418,00 

Freezer vertical 3 1.297,00 3.891,00 

Fogão industrial  2 217,65 435,30 

Mesa c/ banco para uso da 
cozinha 1 700,00 700,00 

Geladeira 2 portas 1 1.743,99 1.743,99 

Exaustor 6 373,00 2.238,00 

Sub-total - A 27.344,29 

            

B - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

Descrição Qtde Valor Unitário Total 

Moveis do caixa 1 3.500,00 3.500,00 

Jogo de mesa com 4 cadeiras 30 240,00 7.200,00 

Baldes de Bebidas 30 15,90 477,00 

Mesas altas 12 320,00 3.840,00 

Quadros 2 9,90 19,80 

Balcão do bar 1 1.500,00 1.500,00 

Vaso 8 98,00 784,00 

Pia 4 89,00 356,00 

Coluna da pia 4 52,00 208,00 

Mictorio 6 233,99 1.403,94 

Mesas alta área de fumante 5   - 

Moveis cozinha 1 3.000,00 3.000,00 

Sub-total - B 22.288,74 

Total dos investimentos físicos (A+B)  
 

49.633,03 
                                        Fonte: Pesquisa de Campo – 2015 

 

              Conforme quadro 07, estimou-se os investimentos fixos iniciais classificadas 

em máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, observando-se a classificação 

contábil para efeito de cálculo das depreciações. São investimentos que envolvem a 

estrutura patrimonial e de funcionamento em si. Considerando a Lei em vigor e 

expectativa de mudanças quanto aos tabagismo, decidiu-se ajuste do espaço e mesa 

“a posteriori”, portanto, mencionado, porém sem valor estimado.        
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5.8.2 Capital de Giro 
 

 O cálculo de capital de giro demandou levantamento do estoque inicial e do 

caixa mínimo para dar início ao negócio. Envolve estimativa do estoque mínimo 

necessário para não onerar o capital, porém em quantidade suficiente para atender a 

demanda, cuja periodicidade da compra se estabeleceu a cada 7 (sete) dias, 

preferencialmente na segunda-feira quando o movimento da casa noturna é irrisório.  

As compras são efetuadas a prazo, enquanto que para efeito de recebimento, os 

valores são praticamente à vista.  

  

Quadro 08 - ESTIMATIVA DO ESTOQUE INICIAL 

Descrição Qtde 
Valor 

Unitário 
Total 

Cerveja Skol Longneck 180 2,39  430,20  

Cerveja Budweiser Longneck 150 2,59  388,50  

Cerveja Skol Senses 180 3,49  628,20  

Cerveja Stella Artois Longneck 180 3,25  585,00  

Cerveja Skol Garrafa 200 4,00  800,00  

Refrigerante lata coca cola 120 2,19  262,80  

Refrigerante lata guarana antartica 120 1,69  202,80  

Agua sem gas 280 ml 120 0,99  118,80  

Agua com gas 280 ml 120 1,20  144,00  

Whisky Red label 15.10= 150 doses 5,7  854,85  

Whisky black label 8.10= 80 doses 14,90  1.192,00  

whisky gold label 4.10= 40 doses 37,50  1.500,00  

Vodka smirnoff 20 .10= 200 doses 1,60  320,00  

Vodka ciroc 15.10 = 150 doses 1,29  1.935,00  

Whisky jack daniels 10.10= 100 doses 7,60  760,00  

Energetico tnt 250 4,52  1.130,00  

Energetico red bull 250 6,49  1.622,50  

Schwepps 200 2,49  498,00  

Produtos para petiscos 25 18,00  450,00  

Produtos para porções 20 22,00  440,00  

Produtos para tabua de frios 20 18,00  360,00  

Sub-total - A 14.622,65  
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B - CAIXA MINIMO 

CALCULO DO PRAZO MEDIO DE VENDAS 

Prazo médio 
de vendas 

% Número de dias 
Média ponderada 

em dias 

a vista 90% 0 0 

a prazo ( 1 ) 5% 30 1,5 

a prazo ( 2 ) 5% 60 3 

a prazo ( 3 ) 0% 90 0 

a prazo ( 4 ) 0% 120 0 

    Prazo médio total 4,5  dias 

        

            

CALCULO DO PRAZO MEDIO DE COMPRAS 

Prazo médio 
de vendas 

% Número de dias 
Média ponderada 

em dias 

a vista 40% 0 0 

a prazo ( 1 ) 50% 90 45 

a prazo ( 2 ) 10% 120 12 

total % 100% -   

    Prazo médio total 57  dias 

CALCULO DA NECESSIDADE MEDIA DE ESTOQUES 

    Número de dias 

Necessidade média de estoques 7 dias 

            

CALCULO DA NECESSIDADE LIQUIDA CAPITAL DE GIRO EM DIAS 

Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias 

1. Contas a receber - prazo médio de vendas 4,5  dias 

2. Estoques – necessidade média de estoques 7  dias 

Subtotal 1 (item 1 + 2) 11,5  dias 

Recursos de terceiros no caixa da empresa 

3. Fornecedores – prazo médio de compras 57  dias 

Subtotal 2 57  dias 

Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias (Subtotal 1 – 
Subtotal 2 

-45,5  dias 

            

B - CAIXA MÍNIMO 

Recursos da empresa fora do seu caixa   

1. Custo fixo mensal (Quadro 5.11) 2.134,81  

2. Custo variável mensal (Subtotal 2 do quadro 5.12 4.034,75  

3. Custo total da empresa (item 1 + 2) 6.169,56  

4. Custo total diário (item 3 ÷ 30 dias) 205,65  

5.  Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias  -46   dias 

    

Total de B – Caixa mínimo (item 4 x 5) R$ 11.613,16 
A partir dos dados fornecidos acima  -9.357,17  
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CAPITAL DE GIRO (RESUMO) 

Investimentos financeiros R$ 

A – Estoque inicial 14.622,65 

B – Caixa mínimo -9.357,17 

Total do capital de giro (A +B) 5.265,48 

 B - CAIXA MINIMO 
Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

                

   

5.8.3   Investimento Total 
 

 O valor do investimento total, é a soma dos valores referente investimento pré-

operacionais, investimentos iniciais fixos entre máquinas, equipamentos, móveis e 

utensílios além do capital de giro mínimo necessário para início de suas atividades. 

O quadro 09 abaixo demonstra os valores orçados a que se refere ao investimento 

inicial.   

 

Quadro 9 - INVESTIMENTOS TOTAIS 

Descrição dos investimentos Valor (R$) Porcentagem  

1. Investimentos Fixos      49.633,03  80,57 

2. Capital de Giro      5.265,48  8,55 

3. Investimentos Pré-Operacionais        6.700,00  10,87 

Total (1 + 2 + 3)     61.598,51  100,00 

            

Fontes de recursos Valor (R$) (%) 

1. Recursos próprios 62.000,00 100% 

Total   100% 
Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

 
 

5.8.4 – Faturamento Mensal 
  

Quadro 10 - ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL 

Produto 
Qtde (estimativa 

de venda) 
P.V unitário 

(R$) 
Faturamento total 

(em R$) 

Cerveja Skol Longneck 180 5,00 900,00 

Cerveja Budweiser Longneck 150 6,00 900,00 

Cerveja Skol Senses 180 7,00 1.260,00 

Cerveja Stella Artois Longneck 180 6,00 1.080,00 

Cerveja Skol Garrafa 200 8,00 1.600,00 

Refrigerante lata coca cola 120 3,00 360,00 

Refrigerante lata guarana 
antartica 120 3,00 360,00 

Agua sem gas 280 ml 120 3,00 360,00 
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Agua com gas 280 ml 120 3,00 360,00 

Whisky Red label 30 110,00 3.300,00 

Whisky black label 15 250,00 3.750,00 

Whisky gold label 10 450,00 4.500,00 

Vodka smirnoff 20 50,00 1.000,00 

Vodka ciroc 30 230,00 6.900,00 

Whisky jack daniels 20 150,00 3.000,00 

Energetico tnt 250 10,00 2.500,00 

Energetico red bull 250 12,00 3.000,00 

Schwepps 200 5,00 1.000,00 

Produtos para petiscos 60 30,00 1.800,00 

Produtos para porções 90 35,00 3.150,00 

Produtos para tabua de frios 60 30,00 1.800,00 

Total 42.880,00 
Fonte: Pesquisa de campo – 2015 

 

 Nesta fase, o futuro empreendedor efetuou simulação da venda por mês, 

quadro 10, cujos dados foram levantados informalmente na ocasião da visita aos 

concorrentes como consumidor dos serviços prestados. Multiplicou-se os preços 

praticados pela unidade de aquisição, sendo que para garrafas de bebidas destiladas 

baseou-se em 10 doses para cada garrafa, cujo faturamento total simulado ao mês 

apresentou um valor próximo de R$ 43.000,00.  

 

 

5.8.5 Estimativa do Custo de Comercialização 

 

Quadro 11 - ESTIMATIVA DO CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO 

Descrição Alíquota 
Faturamento  

Estimado 
Custo Total  

(R$ 

1. Impostos       

Impostos Federais       

SIMPLES 4,00% 42.880,00 1.715,20 

IRPJ   - - 

PIS   - - 

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido 

  - - 

Impostos Estaduais 

ICMS – Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 

7,50% 42.880,00 3.216,00 

  

ISS – Imposto sobre Serviços 2,00% 42.880,00 857,60 

Subtotal 1 2.034,75  

2 - Gastos com vendas 

Propaganda - 2.000,00 2.000,00 
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Subtotal 2 
               

2.000,00  

TOTAL (Subtotal 1 + 2) 
               

4.034,75  
Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

 

Em consulta ao Contador constatou impostos federais, estaduais e municipais, 

além da propaganda inicial de R$ 2.000,00 em panfletos. Quanto à continuidade da 

divulgação empreendimento pretende utilizar de meios eletrônicos (facebook, whats 

app, email’s, instagram e outros) que foram manifestadas como preferência dos 

futuros consumidores.  

 

5.8.6 Custo dos produtos vendidos 
 

 Analisando os custos de serviços prestados, multiplicou-se a quantidade de 

serviços estimados de vendas, pelo custo de aquisição. A soma dos serviços, 

apresenta o valor total do CSP como mostra o quadro 12, totalizando R$ 6.655,80. 

Quadro 12 – ESTIMATIVA DO CUSTO MENSAL  

Produtos Quantidade Preço Unitário Total  

Cerveja Skol Longneck 180 2,39  430,20 

Cerveja Budweiser Longneck 150 2,59  388,50 

Cerveja Skol Senses 180 3,49  628,20 

Cerveja Stella Artois Longneck 180 3,25  585,00 

Cerveja Skol Garrafa 200 4,00  800,00 

Refrigerante lata coca cola 120 2,19  262,80 

Refrigerante lata guarana antartica 120 1,69  202,80 

Agua sem gas 280 ml 120 0,99  118,80 

Agua com gas 280 ml 120 1,20  144,00 

Whisky Red label 15 56,99  854,85 

Whisky black label 8 149,00  1.192,00 

Whisky gold label 4 375,00  1.500,00 

Vodca smirnoff 20 16,00  320,00 

Vodca ciroc 15 129,00  1.935,00 

Whisky jack daniels 10 76,00  760,00 

Energético tnt 250 4,52  1.130,00 

Energético red bull 250 6,49  1.622,50 

Schwepps 200 2,49  498,00 

Produtos para petiscos 25 18,00  450,00 

Produtos para porções 20 22,00  440,00 

Produtos para tabua de frios 20 18,00  360,00 

TOTAL      14.622,65 
                                                     Fonte: Pesquisa de Campo - 2015 
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5.8.7 Custos com Mão de obra  
 

 Segue abaixo no quadro 13, os custos fixos estimados com mão de obra que a 

empresa pretende com o empreendimento.  

Quadro 13 – CUSTOS COM MÃO DE OBRA 

Função 
Nº de 

Empregados 
Salário 

Mensal (R$) 

FGTS  

Alíquota  Total 

Gerente 1 1.200,00 8,00% 1.296,00 

Garçom/manobrista/motorista/
auxiliar de limpeza  

6 788,00 8,00% 5.109,27 

Barman/hostess/caixa e 
cozinheira 

7 800,00 8,00% 6.048,00 

Total 14 7.552,00   12.450,24 

Pró-Labore 1 1000,00 11,00% 1.110,00 

Total 13.550,24         

Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

 
 

5.8.8   Depreciação  

Quadro 14 - ESTIMATIVA DO CUSTO COM DEPRECIAÇÃO 

Ativos fixos 
Valor do 
Bem (R$) 

Vida útil 
em Anos 

Depreciação 
Anual (R$) 

Depreciação 
Mensal (R$) 

          

 Máquinas e equipamentos         

Computador 965,00 6 160,83 13,40 

Impressora   780,00 8 98 8,13 

Ar Condicionado   1250,00 10 125 10,42 

Televisão 32'' 926,00 6 154 12,86 

          

Móveis e Utensílios         

Moveis do caixa 3500 10 350,00 29,17 

jogo de mesa com 4 cadeiras 240 5 48,00 4,00 

Baldes de Bebidas 15,9 3 5,30 0,44 

Mesas altas 320 5 64,00 5,33 

Quadros 9,9 2 4,95 0,41 

Balcão do bar 1500 6 250,00 20,83 

Vaso 98 5 19,60 1,63 

Pia 89 5 17,80 1,48 

Coluna da pia 52 5 10,40 0,87 

Mictorio 233,99 5 46,80 3,90 

Mesas alta area de fumante 0 5 0,00 0,00 

Moveis cozinha 3000 5 600,00 50,00 

          

Total     1.954,51 162,88 
Fonte: Pesquisa de campo - 2015 
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Quanto a depreciação das máquinas e equipamentos e obras civis, é 

importante a empresa calcular a vida útil desses itens, pois sofrem desgastes com o 

passar dos anos optando por comprar novos itens, e também a um controle da 

qualidade dos objetos.  

 
 

5.8.10   Custo Fixo Operacional Mensal 
 

 No custo fixo mensal, identifica os gastos que a empresa precisa para manter 

se ativa no mercado, independentemente da quantidade de serviços prestados no 

mês. O quadro 15, demostra as despesas fixas da Casa Noturna INDEX, cujo valor 

corresponde a R$ 23.638,17. 

 

Quadro 15 - Estimativa do Custo Fixo Operacional Mensal 

Descrição 
Custo Total Mensal 

(em R$) 

Aluguel   1.500,00 

IPTU 15,00 

Água 200,00 

Energia elétrica 1.200,00 

Telefone e Internet 250,00 

Honorários do contador 400,00 

Manutenção dos equipamentos 200,00 

Pró-labore 1.330,00 

Salários + encargos (quadro 11) 12.450,24 

Provisão de férias 2.108,50 

Provisão 13º salário 1037,52 

Material de limpeza 200,00 

Material de escritório 200,00 

Taxas administração de cartão 500,00 

Depreciação (quadro 12) 162,88 

Total 23.754,14 
Fonte: Autor 

 
 

5.8.11   Demonstrativo de Resultado 
 

 No demonstrativo de resultado foi analisado as receitas e despesas variáveis. 

Deduzindo da receita total os custos dos serviços prestados e despesas variáveis 

obteve uma margem de lucratividade irrisória, porém positiva. De primeira mão 
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percebe que a equipe foi montada em uma única vez, fato que onera o plano do 

negócio. É comum que no início da atividade não tenha muito frequentadores.  A 

confiança adquire-se com decorrer dos tempos.  

 

Quadro 16 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - D.R.E 

Descrição Valores em R$  

1. Receita Total (quadro 8) 42.880,00 

      

2. Custos Variáveis Totais (soma de quadro 11 e 10) 18.657,40 

(-) Custos CMV (quadro 11) 14.622,65 

(-) Despesas Variáveis (quadro 10) 4.034,75 

    (=) Margem de Contribuição (1- 2) 24.222,60 

    (-) Custo Fixo (quadro 13) 23.638,17 

    (-) Despesas fixas  

3. (-) Custos Fixos Totais 23.754,14 

4. Resultado Operacional (Lucro/Prejuízo) (2 - 3) 468,46 
Fonte: Autor 

5.9 Indicadores de Viabilidade  
 

 Para a viabilidade da implantação da Casa Noturna Index, foram utilizados os 

seguintes indicadores: ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e o prazo de 

retorno do investimento da empresa. 

 

 

5.9.1 Ponto de equilíbrio 
 

 O ponto de equilíbrio é quanto a empresa precisa faturar para pagar suas 

despesas em um período de tempo. Para que o empreendimento atinja o seu ponto 

de equilíbrio, onde a lucratividade é zero, é necessário de faturar R$ 41.846,45, ou 

seja, os faturamentos nestas condições de estudo até o 25º dia destinam-se para 

custos, sendo que os lucros irão apresentar somente após 26º dia.  

 

Quadro 17 - Cálculo do Ponto de Equilíbrio do Empreendimento 

Índice de Margem de Contribuição = Margem de Contribuição/Receita Total onde, 

Margem de Contribuição = 24.222,60 e Receita Total 42.880,00. Então temos: 

24.222,60/ 42.880,00 = 0,5648.  Considerando ainda: 

Ponto de Equilíbrio = Custo Fixo Total/Índice da Margem de Contribuição 

Sendo Custo Fixo Total de R$ 23.638,1 e  índice de MC = 0,5648, temos: 
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PE = 23.638,17/0,5648 = 41.846,45, ou seja, comparando a Receita mensal de 42.880,00 

com Ponto de Equilíbrio, temos: (6 x 4,28)/42.880,00 x 41.846,45 = 25,06 dias. 

O Ponto de Equilíbrio do dia/mês ocorre aproximadamente no  25º dia útil do mês. 

 

Fonte: Adaptado ao SEBRAE.MG 2014 

 
 

5.9.2 Lucratividade 
 

 Para se obter o índice da a lucratividade do negócio, mede-se o lucro líquido 

em relação as vendas totais. Para se destacar-se no mercado não se pode vislumbrar 

alta margem de lucratividade desde o início, necessita-se um período de adaptação 

dos Stakeholders (credores, devedores, clientes, funcionários, direção, etc), cujo 

período neste caso poderá ser em torno de 6 (seis) meses conforme orientação do 

SEBRAE.  No Quadro 18 abaixo, apresenta o cálculo do índice de lucratividade, cujo 

percentual não é inexpressivo, cuja reversão acredita que acontecerá nos próximos 

meses ou semestres.  

            Quadro 18- Cálculo do Índice de Lucratividade do empreendimento 

Lucratividade = Lucro Líquido/Receita Total x 100 

Lucratividade = 584,43/42.880,00 = 1,36% ao mês 

Fonte: Adaptado ao SEBRAE.MG 2014 

 

  

5.9.3   Rentabilidade 
 

 A rentabilidade mede o retorno do capital ser investido apresentado por meio 

de percentuais. Calcula-se este percentual relacionando o lucro líquido (quadro 18) e 

o Investimento total (quadro 7) conforme consta no quadro 19 abaixo. O índice de 

1,17% ao mês apresentado é irrisório, porém trata-se de uma situação contornável 

mantendo atento quanto as despesas, principalmente as despesas fixas. Apresenta-

se abaixo as representações numéricas.  

Quadro 19- Cálculo do Índice de Rentabilidade da Empresa 

Rentabilidade= Lucro Líquido/Investimento Total x 100 

Rentabilidade= 584,43/49.633,03 = 1,17% ao mês  

 Fonte: Adaptado ao SEBRAE.MG 2014 

 



57 

 

 

3.9.4   Prazo de Retorno do Investimento – Pay Back 

 
 O prazo de retorno de investimento indica o tempo necessário para que o 

administrador recupere o que foi investido. Foi calculado o retorno com base no 

investimento total de R$ 49.633,03 dividido pelo lucro líquido que corresponde no valor 

de R$ 584,43, apresentando assim o número de meses que a empresa irá ter o retorno 

de seus investimentos.   

 

Quadro 20 - Retorno do Investimento Aplicado 

Retorno do Investimento (Pay Back) = Investimento Total /Lucro Líquido = 

Retorno do Investimento = 49.633,03/584,43 = 84,92 meses, ou seja, se mantida a 

atual gestão o retorno deverá ocorrer aproximadamente com sete anos e um mês. 

Fonte: Adaptado ao SEBRAE.MG 2014 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

As dificuldades encontradas para elaboração da presente pesquisa foram 

muitas, algumas mais relevantes que no início da confecção deste trabalho houve 

certa dificuldade com as normas da ABNT, além da dificuldade de se expressar os 

assuntos relacionados ao tema, apesar de considerar que o autor é um frequentador 

assíduo das casas noturnas da região. 

Aprendi no decorrer dessa pesquisa o quão grande é o segmento da 

administração e a importância desta profissão na atualidade, e também a importância 

do plano de negócios para a abertura de uma nova empresa, pois antes de começar 

a pesquisa sobre o assunto, tinha outra visão a respeito da abertura de uma empresa, 

assim como muita gente faz ao iniciar um novo negócio. 

Tendo procurado arquiteto ou projetista de última hora, não foi possível a 

elaboração do layout e a fachada do futuro empreendimento, fato que torna pendente 

caso venha operacionalizar o empreendimento.  

Acredita-se que os objetivos desse trabalho foram atendidos de forma que 

saciou a curiosidade do autor quanto a viabilidade financeira e orçamentaria de uma 

casa noturna. 

Aos novos pesquisadores recomendo que façam tudo antes do prazo 

determinado pelo seu orientador e sempre cumpra os prazos, pois o trabalho de curso 

não é algo fácil e requer bastante atenção e dedicação em tudo o que faz, 

principalmente na escolha do tema em que você tem facilidade de acesso, e um 

orientador que você se identifica.  

Recomendo este plano para quem deseja abrir uma casa noturna em Mirassol 

D’Oeste, pois, esse segmento requer muito cuidado e atenção na hora de abrir, 

recomendo também que procure um profissional em administração para que o mesmo 

possa auxilia-lo e fazer indicações necessárias no seu futuro negócio principalmente 

na contratação das pessoas que irá compor a sua equipe. Todos possuem condição 

de acesso aos produtos (bebidas, alimentos, etc), mas diferenciação está na 

qualidade do atendimento, principalmente nesta modalidade de negócios.  
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APÊNDICE  
Questionário para pesquisa de campo - Plano de Negócios - Casa Noturna 

 

Caro participante, 
Esta entrevista por formulário de pesquisa tem por objetivo identificar as condições necessárias 

para a viabilidade de uma casa noturna em Mirassol D'Oeste. Ela faz parte do meu Trabalho de 
Conclusão de Curso sobre a viabilidade econômica e financeira de uma Casa Noturna voltada para o 
público adulto masculino e feminino da região oeste de Mato Grosso. Solicito que cada questão 
interrogada seja respondida com maior transparência possível. 

A identidade do respondente será mantido em absoluto sigilo, portanto conto com vossa valiosa 
contribuição. 

Obrigado. 
Acadêmico – Cristiano Barreto Silveira - Graduando/Bacharelando em Administração da Faculdade 
Católica Rainha da Paz - FCARP. 

 

I. Caracterização do entrevistado. 
a) Gênero: (   ) Masculino (   ) Feminino 
b) Idade: (   ) 18 a 25 (   ) 26 a 30 (   ) 31 a 35 (   ) 36 a 40  
c) Nível de escolaridade: (   ) Ensino Básico (   ) Ensino Médio (   ) Superior Incompleto (   ) Superior 
Completo (   ) Pós-Graduado 
d) Renda Mensal: (   ) 1 a 3 salários mínimos (   ) 4 a 7 salários mínimos (   ) 8 a 12 salários mínimos (   
) acima de 13 salários mínimos  
e) Estado Civil: (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Separado (   ) Divorciado 
f) Área de atuação: (   ) Industria (   ) Comercio (   ) Serviços (   ) Liberal   (   )Outras 
g) Residência: (   ) Rio Branco (   ) Salto do Céu (   ) Lambari d’Oeste (   ) Curvelândia  (   ) Mirassol 
d’Oeste (   ) São José dos Quatro Marcos (   ) Araputanga (  ) Jauru (   ) Pontes e Lacerda (   ) 
Cáceres. 

 
II - Itens da pesquisa   
 

1. Você costuma frequentar uma casa noturna?  
(   ) Sim  (   ) Não   (   ) As vezes 

 
2. O motivo é: 

(   ) Diversão (   ) Aliviar o estresse (   ) Tratar de negócios  (   ) Outros   
 

3. Qual a  sua frequência em vezes ? 
(   ) Vezes por semana (   ) Vezes por mês  (   ) Aleatoriamente 

 
4. Ordenar de 1 a 6 de mais importante para menos importante os fatores abaixo relacionados:  

(   ) Bebidas   (   )  Musicas  (   ) Danças   (   ) Alimentação   (   ) Outras  
 

5. É importante uma área VIP?  
(   ) Sim (   ) Não (   ) Não depende 

 
6. Ambiente VIP 

(   ) Calmo (   ) Agitado    (   ) Misto   (   ) Não depende 
 

7. Climatização  
(   ) Sim (   ) Não (   ) Não depende 

 
8. Iluminação  

(   ) Meio - claro (   ) Claro   (   ) Meio-escuro (   ) Escuro    (   ) Não depende 
 

9. Sua preferência quanto aos freqüentadores: 
(   ) Jovens (   ) Maduros (   ) Terceira Idade (   ) Independente 

 
10. Localização  

(   ) Centro (   ) Afastado (   ) Não depende 
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11. Estacionamento 
(   ) Sim (   )Não (   )Não depende  
 
 

12. Alimentação 
(   ) Cardápio  (   ) Petiscos  (   ) Porções  (   ) Pizza  (   ) Tabua de Frios  (   ) Saladas  

 
13. Bebidas 

(   ) Destiladas    (   ) Fermentadas     (   ) Licores      (   ) Refrigerantes     (   ) Outros  
 

14. Musicalidade 
(   ) Sertanejo  (   ) Rock   (   ) Eletrônica   (   ) Funk   (   ) Misto   (   )Outros 

 
15. Atendente 

(   ) Garçom   (  ) Garçonete   (   ) Não depende   
 

16. Local do atendimento 
(   ) No balcão (   ) Personalizado  

 

 


