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RESUMO 

 

SILVA, Daiane Ribeiro da. PLANO DE NEGÓCIO: Implantação Do Restaurante 
“Casa De Massas São José” Na Cidade De Araputanga-MT. 2015. 89 Folhas, 
Trabalho de Curso de Administração. Faculdade Católica Rainha da Paz, 2015. 
 

O empreendedorismo vem crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo, 

aumentando as empresas e os empreendedores, mas poucos são os que se 

preocupam em planejar, em estudar sobre o ramo pretendido, em elaborar um Plano 

de Negócio para estruturar seu empreendimento ou até mesmo ampliar ou traçar 

novos objetivos. Para o presente trabalho de conclusão a elaboração do Plano de 

Negócio foi de fundamental importância para traçar os objetivos, verificar as 

viabilidades financeiras e econômicas do restaurante de massas, estudar a cultura 

Italiana e a história das massas, futuros clientes potenciais e fornecedores 

necessários. Os estudos realizados foram através de referencial teórico condizente 

com o objetivo proposto. Os dados utilizados para formalizar ideias sobre o assunto 

foram levantados através de pesquisa campo e bibliografias, auxiliando nas análises 

e resultados obtidos. No entanto para este trabalho de conclusão procurou 

descrever e explorar todos os assuntos de maneira clara e resumida, onde todos os 

fatos possíveis contribuíssem para os resultados e para elaboração dos cálculos 

necessários para a verificação da viabilidade financeira e econômica do restaurante 

de massas. Assim houve uma preocupação em desenvolver um trabalho claro, de 

fácil entendimento, contendo todas as informações e com um Plano de Negócio que 

mais se aproximasse da realidade encontrada no mercado atual. O contexto exposto 

acima se refere a história das massas, aos gráficos apresentados e ao plano 

financeiro que foi possível identificar a viabilidade financeira e econômica da 

Implantação Do Restaurante “Casa De Massas São José” Na Cidade De 

Araputanga-MT. 

 

Palavras Chave: Plano de Negócios. Massas. Viabilidade financeira e econômica. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, Daiane Ribeiro da. BUSINESS PLAN: Restaurant From Deployment "Pasta 
House São José” In the city of Araputanga-MT. 2015. 89 Leaves, Administration 
Course Work. Faculdade Católica Rainha da Paz, 2015.  

 

Entrepreneurship is growing increasingly in Brazil and worldwide, increasing 

companies and entrepreneurs, plus there are few who care to plan, to study on the 

desired branch, to draw up a business plan to structure your project or even. For this 

final project the preparation of the business plan was of fundamental importance to 

draw the goals, check the financial and economic viability of pasta restaurant, study 

the Italian culture and history of the masses, future prospects and suppliers needed. 

Studies have been through consistent theoretical framework as the proposed 

objective. The data used to formalize ideas on the subject were raised through field 

research and bibliographies, assisting in the analysis and results obtained. However 

for this final project sought to describe and explore all the issues clearly and briefly, 

where all possible facts contributed to the results and preparation of calculations 

required for the verification of financial and economic feasibility of pasta restaurant. 

So there was a concern to develop a clear work, easy to understand, containing all 

the information and with a business plan that most closely approach the reality found 

in the current market. The exposed above context relates the story of the masses, to 

the graphs and the financial plan was possible to identify the financial and economic 

viability of Restaurant From Deployment "Pasta House São José" In Araputanga-MT 

City. 

 

Key words: Business Plan. Pasta. Financial and economic feasibility. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Roda da estratégia competitiva..................................................................17 
 

Figura 2 - Etapas sugeridas para o planejamento estratégico...................................18 
 

Figura 3 - Rede de Suprimentos................................................................................25 
 

Figura 4 - Interligações na análise SWOT.................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 12 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO ......................................................................................... 14 

2.1 A HISTÓRIA DAS MASSAS ALIMENTÍCIAS .................................................... 14 

2.1.1 A história dos Italianos no Brasil .................................................................. 14 

2.1.2 Introdução das massas no Brasil ................................................................. 15 

2.1.3 Aceitação do consumidor e perfil do produto ............................................. 15 

2.1.4 Dia Mundial do Macarrão ............................................................................... 16 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................. 17 

3.1 Planejamento Estratégico ................................................................................. 17 

3.2 Empreendedorismo ........................................................................................... 19 

3.3 Marketing ........................................................................................................... 20 

3.3.1 Marketing - Segmentação .............................................................................. 21 

3.3.2 Pesquisa de Marketing ................................................................................... 22 

3.3.3 Análise do Mercado........................................................................................ 22 

3.3.4 Plano de Marketing......................................................................................... 23 

3.4 Plano Operacional ............................................................................................. 24 

3.4.1 Rede de Fornecedores ................................................................................... 24 

3.5 Plano Financeiro ............................................................................................... 26 

3.5.1 Forma jurídica ................................................................................................. 26 

3.5.2 Enquadramento Tributário ............................................................................ 27 

3.5.3 Capital Social .................................................................................................. 27 

3.5.4 Fonte de Recursos ......................................................................................... 27 

3.5.5 Investimentos ................................................................................................. 27 

3.5.6 Capital de Giro ................................................................................................ 28 

3.5.7 Despesas Operacionais ................................................................................. 28 

3.5.8 Estimativa de Faturamento ............................................................................ 28 

3.5.9 Estimativa de Custo de Comercialização ..................................................... 29 

3.5.10 Depreciação .................................................................................................. 29 

3.5.11 Custos com Mão de Obra Direta e Indireta ................................................ 30 

3.5.12 Custo Fixo ..................................................................................................... 30 

3.5.13 Custo Variável .............................................................................................. 30 

3.5.14 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) ...................................... 31 

3.5.15 Ponto de Equilíbrio....................................................................................... 31 



 
 

 
 

3.5.16 Lucratividade ................................................................................................ 32 

3.5.18 Taxa Interna de Retorno (TIR) ..................................................................... 33 

3.5.19 Margem de Contribuição ............................................................................. 34 

3.5.20 Prazo de Recuperação de Investimento ou PAYBACK ............................. 34 

3.6 Plano de negócio ............................................................................................... 35 

3.6.1 Estrutura do Plano de Negócio ..................................................................... 36 

3.6.2 Análise de SWOT ............................................................................................ 37 

3.6.3 Visão, Missão e Crenças & Valores .............................................................. 38 

3.6.4 Recrutamento de Funcionários ..................................................................... 38 

 

4 METODOLOGIA .................................................................................................... 40 

 

5 ANÁLISE DE DADOS ............................................................................................ 42 

5.1 Caracterização do Entrevistado ....................................................................... 42 

5.2 Demais dados da pesquisa .............................................................................. 45 

 

CONCLUSÃO FINAL ................................................................................................ 56 

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 58 

 

APÊNDICE 1 ............................................................................................................. 60 

 

APÊNDICE 2 ............................................................................................................. 86 

 



12 
  

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O assunto deste trabalho de conclusão de curso refere-se ao plano de 

negócio da criação de um restaurante de massas. As massas desde seu surgimento 

fazem parte da história da humanidade sendo fonte de alimento de baixo custo e de 

fácil preparo, além do sabor agradar a todos os tipos de paladares e todas as 

culturas. 

 A delimitação do tema será a viabilidade financeira e econômica da 

implantação do restaurante “CASA DE MASSAS SÃO JOSÉ” na Cidade de 

Araputanga-MT. 

 A pesquisadora escolheu o tema pelo interesse de se conhecer na parte 

teórica e pratica o processo de elaboração do Plano de Negócios e suas fases e 

pelo desejo em futuramente estar implantando o restaurante e estar prestando esse 

serviço na área alimentícia, além de estar conciliando seus objetivos pessoais e 

profissionais. 

 Com isso, foi desenvolvida toda a pesquisa no município de Araputanga, pois 

a pesquisadora notou a necessidade de uma nova empresa desse ramo na cidade, 

trazendo novas opções para as refeições da população, gerando mais empregos e o 

desenvolvimento econômico e financeiro. 

 O tema é importante, pois visa um crescimento pessoal quanto ao que foi 

desenvolvido durante o curso, para a população em geral será mais uma opção para 

suas refeições, com diferencial de preço e ambiente familiar, sendo assim o 

presente TC trouxe conceitos, o campo de atuação do pano de negócio e sua 

estrutura operacional para a futura implantação. 

O objetivo do presente trabalho é verificar a viabilidade financeira e 

econômica na instalação do Restaurante de Massas através do plano de negócio, 

identificando sua estrutura e seu funcionamento através de bibliografias, 

descrevendo os processos que envolvem a criação do restaurante. 

A metodologia apresentada para elaboração do presente trabalho de 

conclusão foi a abordagem do problema com a elaboração de pesquisa quantitativa 

e qualitativa, com objetivos exploratórios, descritivos e explicativos. Os 

procedimentos técnicos adotados foram bibliografia e levantamento de dados. 

Sendo que o universo pesquisado foi delimitado a população em geral consumidora 
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de massas da cidade de Araputanga-MT, onde foram entrevistadas através de 

formulário, 10 pessoas escolhidas aleatoriamente, possibilitando que as perguntas e 

respostas fossem analisadas, discutidas e descritas, sendo apresentadas através de 

gráficos.  

 A estruturação do trabalho foi da seguinte forma: O Item 01 constitui a 

introdutória do trabalho, contendo as informações sobre o que foi proposto no 

projeto. No Item 02, apresenta-se a contextualização, ou seja, a história das massas 

alimentícias desde sua descoberta até os dias de hoje. O Item 03 apresenta a 

fundamentação teórica utilizada no trabalho com base nos conceitos do autores para 

a criação do Plano de Negócio como: Planejamento Estratégico, 

Empreendedorismo, Marketing, Marketing-segmentação, Pesquisa de Marketing, 

Análise de Mercado, Plano de Marketing, Plano Operacional, Rede de 

Fornecedores, Plano Financeiro, Forma Jurídica, Enquadramento Tributário, Capital 

Social, Fonte de Recursos, Investimentos, Capital de Giro, Despesas Operacionais, 

Estimativa de Faturamento, Estimativa de Custo de Comercialização, Depreciação, 

Custo de mão de obra Direta e Indireta, Custo Fixo, Custo Variável, Demonstração 

do Resultado do Exercício (DRE), Ponto de Equilíbrio, Lucratividade, Rentabilidade, 

Taxa Interna de Retorno (TIR), Margem de Contribuição, Prazo de Recuperação de 

Investimento ou PAYBACK , Plano de Negócio, Estrutura do Plano de Negócio, 

Análise de SWOT, Visão, Missão e Crenças & Valores. No Item 04 temos a 

apresentação da abordagem da metodologia aplicada, Tipos de pesquisa, Formas 

de abordagem, Classificação da pesquisa quanto aos seus objetivos, Classificar 

quanto aos procedimentos técnicos adotados, Métodos, Instrumentos de coleta de 

dados, Delimitação do universo a ser pesquisado e População e amostra. Para o 

Item 05 apresentam-se as análises e interpretações dos dados coletados durante a 

pesquisa. O Item 06, apresentando as considerações finais referente ao Plano de 

Negócio, finalizando o trabalho de conclusão respondendo à pergunta: se há ou não 

a viabilidade de implantação do restaurante “Casa de Massas São José” na cidade 

de Araputanga – MT. E por fim, apresentando por último às referências bibliográficas 

e apêndices. 

 

  



14 
  

 
 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

2.1 A HISTÓRIA DAS MASSAS ALIMENTÍCIAS  

  

Ao longo dos séculos vem se cultivando o trigo, cereal valioso que desde os 

tempos do homem nômade já era inserido na agricultura como base para a 

alimentação e grande parte dos povos. Esse cereal passou por diversas 

transformações ao logo dos séculos, o homem também aprendeu a trabalhar 

transformando o grão em farinha que depois misturada a agua se tornava uma 

massa que era cozida na pedra quente. Já se existia massa antes do nascimento de 

Jesus com os Gregos e os Etruscos. 

No século IX surge os primeiros relatos de massas secas, os Árabes foram os 

primeiros a inventarem o método de secagem para conservar as massas, como em 

suas viagens não dispunham de água suficiente para fazer a massa fresca, deram a 

massa um formato de cilindros ocos para secarem mais rápida. 

O primeiro registro da história do macarrão é na Itália em 1154 quando um 

guia à frente de seu geógrafo árabe Al-Idrin menciona "um alimento de farinha na 

forma de fios", chamado de "triyah", que é embalado em Palermo e foi exportado em 

barris em toda a península. 

 

 

2.1.1 A história dos Italianos no Brasil  

 

Logo após a abolição do tráfico de escravos os primeiros imigrantes italianos 

chegaram ao Brasil por volta do ano de 1870, grande maioria vindo da cidade de 

Veneza ao norte da Itália.  A região sul foi um dos primeiros lugares que as colônias 

italianas chegaram e iniciaram suas instalações de colônias de imigrantes que logo 

mais veio a ser concretizada pelo governo brasileiro, já por volta do século XIX. 

As cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Serra Gaúcha foram os primeiros 

territórios rurais onde foram fundadas as colônias italianas. Depois em Caxias do Sul 

cinco anos após as primeiras colônias serem instaladas, foi fundada uma nova 
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colônia, seu espaço foi destinado ao cultivo da uva para produção de vinhos, onde 

até hoje essa área é responsável pela produção de vinhos nacionais.  

Mesmo sendo a região Sul a primeira a ser ocupada pelas colônias migrantes 

italianas, a região Sudeste acabou por receber o maior número de imigrantes devido 

ao grande crescimento das fazendas cafeeiras que em boa parte se localizavam no 

estado de São Paulo.  

Assim, os italianos ajudaram no processo de crescimento do país com sua 

poderosa mão de obra. 

 

 

2.1.2 Introdução das massas no Brasil  

 

Os imigrantes italianos, principalmente os que viviam na região Sul foram um 

dos principais responsáveis pela introdução do macarrão aos hábitos alimentares 

dos brasileiros. Como o interesse pelas massas começou a crescer, pequenas 

fábricas de macarrão, começaram a surgir mão de obra das próprias famílias 

italianas. A produção era totalmente caseira, rudimentar e ainda de baixo volume, 

com o tempo as encomendas começaram a aumentar, até surgir as primeiras 

indústrias de massas alimentícias com alta produção, e como vemos nos dias atuais 

com máquinas de altíssima qualidade para fabricação de macarrão. 

 

 

2.1.3 Aceitação do consumidor e perfil do produto 

 

 O prato estrangeiro mais querido dos brasileiros e mais aceito em todo o 

mundo, o macarrão foi adotado no Brasil por ser um prato completo, uma refeição de 

fácil preparo, econômica e simples de acompanhar. Quando preparado apenas com 

farinha e água, o macarrão tem apenas grande valor calórico, devido à elevada 

porcentagem de hidrato de carbono nele contida. Mas pode ser enriquecido com a 

adição de outros alimentos, como queijo, ovos, leite, carne, hortaliças, frutos do mar 

etc. 

Podemos encontrar duas opções de macarrão, a primeira é o seco que pode 

ser encontrado em supermercados embalados em pacotes plásticos que protegem o 



16 
  

 
 

alimento e conservam pelo período determinado e a segunda opção é o macarrão 

fresco encontrado em casas especializadas e que deve ser consumido no mesmo 

dia. 

 

 

2.1.4 Dia Mundial do Macarrão 

 

Durante o I World Pasta Congress (Congresso Mundial de Macarrão) foi 

criado o Dia Mundial do Macarrão no dia 25 de Outubro de 1995, realizado em 

Roma, o congresso reuniu fabricantes de todo o mundo. Desde então, a data é 

comemorada em diversos países, com o objetivo de difundir os benefícios do 

macarrão e aumentar o consumo per capita. 

O Congresso Mundial de Macarrão é realizado a cada cinco anos, reunindo 

os maiores fabricantes, fornecedores, pesquisadores e formadores de opinião do 

mercado de massas do mundo, onde são apresentadas novas matérias-primas, 

tecnologias que proporcionam melhoramento no processo de fabricação das massas 

alimentícias.  

O primeiro congresso foi realizado em Roma iniciando o processo de 

multiplicação dos propósitos discutidos, o congresso já passou também pelo Brasil, 

e sua última edição foi realizada este ano na EXPO Milão. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 Planejamento Estratégico 

 

O passo inicial para criação de uma empresa é o Planejamento Estratégico, é 

na definição das estratégias que o gestor vai conseguir traçar ações para atingir os 

objetivos da organização. Segundo Serra, et al “o planejamento deve decorrer do 

raciocínio estratégico e de longo prazo, mas ser suficientemente flexível para ser 

ajustável às eventuais mutações que ocorram nos ambientes externos e internos” 

(2014, p. 50).  

A estratégia é “o desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como 

uma empresa competirá, quais deveriam ser suas metas e quais as políticas 

necessárias para levar-se a cabo dessas metas” (PORTER, 2004, p. XXVI). 

Como ponto de partida Porter (2004, p. XXVI) apresenta um método clássico 

para a formulação de estratégias. 

 

Figura 1 – Roda da estratégia competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Porter, 2004, p. XXVI 

METAS 

Definição          Objetivos para 

do modo           o crescimento 

como a             da rentabilidade 

empresa       parcela de mercado, 

competirá         resposta  

                         social etc. 

 

Mercados-alvo 

Marketing 

Vendas 

Distribuição 

Fabricação 
Mão-de-obra 

Compras 

Pesquisa e 

Desenvolvime

nto 

Finanças e 

Controle 

Linha de  

Produtos 
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 O planejamento estratégico deve refletir o raciocínio da estratégia da 

organização, para que isso aconteça Serra cita que “o planejamento deve ser 

estruturado segundo duas componentes: a análise estratégica e a formulação da 

estratégia, e a organização entre empresa e o meio ambiente” (SERRA, et al, 2014, 

p. 50). 

 Para a organização e implementação da estratégia em busca de alcançar os 

objetivos elaborados pela organização o autor sugere as seguintes etapas (SERRA, 

et al, 2014, p. 50):  

 

Figura 2 – Etapas sugeridas para o planejamento estratégico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de SERRA, et al, 2014, p. 51. 

 

  O autor ressalta ainda que o pensamento estratégico do gestor da 

organização é complementado pelo plano estratégico que deve seguir a estrutura 

planejada e as etapas sugeridas sendo flexível para que se possam fazer alterações 

necessárias durante a ação e assim a estratégia virar resultado.  
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3.2 Empreendedorismo 

 

Nas últimas décadas presenciamos um acelerado crescimento do 

empreendedorismo nos diversos níveis de negócios no Brasil quanto mundialmente, 

o que permitiu também um avanço da tecnologia e da economia (SAUERBRONN, 

2012, p. 3). 

O empreendedorismo segundo Hisrich; Peters; Shepherd (2009, p. 30) é um 

processo dinâmico de gerar riquezas. Essa riqueza que o empreendedorismo 

envolve está ligado a geração das novas oportunidades, inovações, melhorias, 

riquezas acessíveis a todos. 

 

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 da independência financeira e pessoal (HISRICH; PETERS; 
SHEPHERD, 2009, p. 30). 

 

O empreendedorismo está ligado a qualidade e a satisfação, o empreendedor 

não cria algo do dia para a noite, inovação e novidade envolvem muitos passos, 

riscos e recompensas. 

Segundo Bernardi (2012, p. 60), a definição predominante da figura do 

empreendedor conduz ao traçado de um perfil característico e típico de 

personalidade em que se destacam: 

 senso de oportunidade; 

 dominância; 

 agressividade e energia para realizar; 

 autoconfiança; 

 otimismo; 

 dinamismo; 

 independência; 

 persistência; 

 flexibilidade e resistência a frustrações; 

 criatividade; 

 propensão ao risco 

 liderança carismática; 

 habilidade de equilibrar “sonho” e realização; 

 habilidade de relacionamento. 

Ressalta ainda que não é preciso mais características de personalidades do 

empreendedor tendo em vista que todos aqueles que têm o desejo de se tornarem 
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ou já se dizem empreendedores façam uma auto avaliação, honesta e criteriosa, 

observando todas as características citadas para um bom progresso e 

desenvolvimento do empreendedorismo (Ibid., p. 68). 

 

 

3.3 Marketing 

 

As empresas na busca de atender as necessidades de mercado e identificar 

as oportunidades, investem em inovações e modelos de negócios cada vez mais 

aperfeiçoados utilizando-se do marketing. Mais afinal o que é Marketing? 

 

O Marketing é uma atividade de comercialização que teve a sua base no 
conceito de troca. No momento em que os indivíduos e organizações de 
uma sociedade começaram a desenvolver-se e a necessitar de produtos e 
serviços, criaram-se especializações. Aqueles que faziam certas atividades 
ou produtos mais bem-feitos do que os outros começaram a dedicar-se. 
Com a especialização, o processo de troca tornou-se mais fácil, uma vez 
que a sociedade beneficiou-se com a qualidade e a produtividade dos mais 
capacitados (LAS CASAS, 2010, p. 3).  

 

No entanto, os autores, afirmam que “o marketing envolve a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 4). 

Podemos perceber que além de ter um conceito com base de troca o marketing está 

ligado a identificar e atender as necessidades humanas trazendo produtos que 

tenham qualidade e satisfaçam suas expectativas.  

Com isso, segundo Bernardi (2012, p. 169), o marketing é o principal elo de 

coordenação das relações da empresa com o mercado e com o cliente, o que 

compreende: 

 entendimento das expectativas, necessidades e tendências do mercado; 

 atendimento e serviços ao cliente; 

 suprimento e distribuição ao mercado; 

 comercialização; 

 serviços pós-venda; 

 pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços; 

 comunicação com o mercado; 

 monitoramento do ambiente, do mercado e da estrutura de oferta. 

Portanto o marketing é um processo que envolve, empresa, produto e cliente, 

onde os prestadores de bens e serviços procuram satisfazer da melhor maneira e 
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com a melhor qualidade as necessidades dos consumidores, além de estarem 

sempre em busca de novos produtos que tragam benefícios (Ibid., p. 169). 

 

 

3.3.1 Marketing - Segmentação 

 

Quando há o processo de criação de uma empresa define-se o tipo de 

mercado alvo em que vai atuar, essa escolha implica em outras decisões como o 

tipo de consumidor que vai atender, qual o produto que vai oferecer, a qualidade do 

produto ou serviço, satisfação dos clientes e se o produto ou estabelecimento vai 

estar acessível a todos os clientes, para definir esse mercado-alvo utilizamos a 

segmentação de marketing (FERREIRA, 2002, p. 2) 

Segundo Ferreira “segmentar um mercado significa escolher um grupo de 

consumidores, com necessidades homogêneas, para o qual a empresa poderá fazer 

uma oferta mercadológica.” (Ibid., p. 02) 

 

Uma empresa não pode atender a todos os clientes em mercados amplos 
ou diversificados. Os consumidores diferem entre si em muitos aspectos e, 
em geral, podem ser agrupados segundo uma ou mais características. A 
empresa precisa identificar os seguimentos de mercado a que poderá 
atender com eficácia (KOTLER; KELLER, 2006, p. 236). 

 

Os profissionais de marketing muitas vezes se preocupam em seguir apenas 

um tipo de segmentação de mercado e equivocadamente acabam não utilizando 

outros tipos de segmentação que poderiam gerar mais lucros e atuando dentro de 

uma nova estratégia de marketing atraindo novos consumidores potenciais 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 236). 

Verificando todos os níveis de segmentação a autora deste projeto define 

para a elaboração do plano de negócio o Marketing de Nicho, segundo Kotler e 

Keller; “um nicho é um grupo definido mais estritamente que procura por um mix de 

benefícios distintos” (Ibid., p. 238). 
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3.3.2 Pesquisa de Marketing 

 

 O processo de se criar uma empresa passa por diversas etapas, o 

profissional de marketing precisa adquirir um conhecimento e pesquisar sobre o 

ambiente em que se pretende atuar. Identificando os pontos específicos do mercado 

é possível prever possíveis prejuízos, planejar atividades futuras, analisar a 

estratégia do concorrente e descobrir e visão do consumidor (KOTLER; KELLER 

2006, p. 98). 

 Ainda segundo os mesmos autores, “definimos pesquisa de marketing como a 

elaboração, a coleta, a análise, e a edição de relatórios sistemáticos de dados e 

descobertas relevantes sobre uma situação especifica de marketing enfrentada por 

uma empresa” (Ibid, p. 98). 

 

Sem pesquisa, a empresa aborda o mercado por “impressões”, sem uma 
clara definição de quais seriam os parâmetros adequados de ação, decisão 
ou análise de alternativas quanto à viabilidade da concepção de ideias, 
produtos ou serviços em todos os aspectos relacionados ao marketing 
(BERNARDI, 2012, p. 173). 

 

 Portanto a pesquisa de marketing possibilitará a coleta de dados que serão 

analisados durante a elaboração do TC, seus resultados proporcionarão uma melhor 

tomada de decisão quanto ao marketing e a viabilidade da gestão do plano de 

negócios.  

 

 

3.3.3 Análise do Mercado 

 

 Tomar uma decisão dentro de uma empresa é um processo delicado, pois 

envolve várias informações. Para que esse processo de análise e de tomada de 

decisão seja feito da melhor maneira dentro de um clima de entendimento entre 

todos, é necessário que a empresa possua diversas informações abrangentes e 

atualizadas de todos os setores da empresa tanto macro quanto micro ambientais 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 70). 
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Na sociedade atual, baseada na informação, empresas com melhores 
sistemas de informações obtêm vantagens competitivas. Elas podem 
escolher melhor seus mercados, desenvolver melhores ofertas e executar 
melhor seu planejamento de marketing (Ibid., 2006, p. 70). 

 

 Analisar o mercado do setor de alimentos é de suma importância, saber 

identificar os desejos e necessidades dos clientes, buscar novas oportunidades, 

analisar os pontos fortes e fracos da empresa, lidar como futuros concorrentes são 

pontos básicos a serem analisados para que a empresa consiga oferecer seu 

produto com o melhor custo benefício e a melhor qualidade. 

 

 

3.3.4 Plano de Marketing 

 

 Elaborado para atingir metas, o plano de marketing de uma empresa é 

desenvolvido para cada linha de produto, marca, grupos de clientes. Segundo Kotler; 

Keller; (2006, p. 58) “um plano de marketing é um documento escrito que resume o 

que o profissional de marketing sabe sobre o mercado e que indica como a empresa 

planeja alcançar seus objetivos”. 

 Os autores ainda afirmam que o plano de marketing possui o seguinte 

conteúdo: 

 Resumo executivo e sumário; 

 Análise da situação; 

 Estratégia de marketing; 

 Projeções financeiras; 

 Controles. 

 Portanto nesse ponto o plano de marketing é de suma importância na 

elaboração do plano de negócio do restaurante de massas, indicando de forma 

documental como a empresa planeja alcançar seus objetivos dentro do mercado 

(Ibid., p. 59). 
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3.4 Plano Operacional 

 

 O plano operacional de uma empresa está ligado ao seu arranjo físico. Um 

arranjo físico é como os recursos transformadores (máquinas, equipamentos, e 

pessoal da operação), são posicionados dentro da empresa, o espaço de cada um e 

a operação que cada um realizara (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009, 181-

182). 

 Na elaboração do plano de negócios o planejamento operacional do 

restaurante Casa de Massas São José tem o objetivo de traçar um modelo 

operacional da disposição interna da área de produção e externa da área de 

atendimento ao cliente, utilizando-se dos recursos transformadores para organizar o 

ambiente de trabalho, adequar os funcionários, dispor os utensílios de cozinha e 

móveis, buscando atingir com eficiência e eficácia as metas planejadas. 

 Portanto com esse planejamento operacional o restaurante ganha mais 

agilidade na preparação dos alimentos, na entrega do produto pronto e no 

atendimento e acomodação do cliente uma vez que isso causa boas impressões 

sobre o bom funcionamento. 

 

 

3.4.1 Rede de Fornecedores 

 

 No início de suas atividades comerciais as empresas precisam definir uma 

rede de fornecedores que vai atender as necessidades para produção, os 

fornecedores estão incluídos na rede de suprimentos que inclui fornecedores e 

clientes. É preciso estabelecer objetivos estratégicos dentro da rede para que o 

setor de produção tome as decisões de forma geral, de cada operação realizada e 

de como administrar a capacidade geral da rede para que não haja nem um estoque 

que venha trazer perda e nem que haja falta de matéria-prima necessária para 

produção (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009, 144). 

 Pesquisar a rede de fornecedores do restaurante de massas será de grande 

importância no processo de tomada de decisão da viabilidade, sem matéria-prima 

não existe produção, por isso, faz-se necessário a previa pesquisa se os 
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fornecedores são confiáveis, localização próxima, o custo do transporte, e se é 

necessária uma rede diferenciada de fornecedores. 

 

Figura 3 – Rede de Suprimentos 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Adaptado de SLACK, et al. 2010, p. 306. 

  

 Para a rede de suprimentos o restaurante de massas se encontra como 

cliente da primeira camada, tendo como principal fornecedor o fabricante de massas 
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e fornecendo as massas prontas para o consumo para o cliente da segunda 

camada. 

 

 

3.5 Plano Financeiro 

 

 Em busca de competitividade e de não só atender em qualidade mais em 

preços acessíveis seus clientes as empresas traçam seu planejamento financeiro a 

fim de atingir objetivos a curto e em longo prazo em busca de novos clientes, 

utilizando os recursos disponíveis (HOJI, 2003, p. 359). 

 

O planejamento financeiro envolve a realização de projeções de vendas, 
renda e ativos baseada em estratégias alternativas de produção e de 
marketing, seguidas pela decisão de como atender às necessidades 
financeiras previstas. No processo de planejamento financeiro, os gerentes 
também deveriam avaliar os planos e identificar mudanças nas operações 
que pudessem melhorar os resultados (WESTON; BRIGHAM, 2000, p. 343). 

  

 Planejar financeiramente todos os gastos da empresa auxiliara o gestor a não 

tomar decisões precipitadas e evitar que grandes prejuízos possam ocorrer, além de 

verificar se há uma sobra financeira, se pode ser feito algum tipo de investimento, 

assim o planejamento financeiro trará informações necessária para que a empresa 

possa ou não entrar no mercado. 

 

 

3.5.1 Forma jurídica 

 

 A empresa Casa de Massas São José se enquadrará na forma jurídica de 

Microempresa – ME.  

 A forma jurídica da empresa é classificada de acordo com a Lei 

Complementar Nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, disponível no site do 

Planalto/Portal da Legislação do Governo Federal na aba Leis Complementares 

onde encontramos disponível a Lei Complementar Nº 123 no Capítulo II, art. 3º 

inciso I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
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3.5.2 Enquadramento Tributário 

 

 O enquadramento Tributário escolhido para a empresa é o SIMPLES 

Nacional, que de acordo com as informações obtidas pelo site da Receita Federal, é 

um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos 

aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, abrangendo os seguintes 

tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a 

Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP). 

 

 

3.5.3 Capital Social 

 

 Segundo Perez Junior; Begalli, o capital social “representa os recursos 

aplicados na empresa por seus proprietários” (2009, p. 163).  

 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE cita 

que “o capital social é representado por todos os recursos (dinheiro, equipamentos, 

ferramentas, etc.) colocados pelos proprietários para a montagem do negócio” 

(2013, p. 33). 

 O capital investido na empresa será de origem dos recursos próprios.   

 

 

3.5.4 Fonte de Recursos 

  

 Os recursos para implantação da empresa serão recursos próprios do 

empreendedor para inicialização da empresa. 

 

 

3.5.5 Investimentos 

  

 Segundo Motta; Calôba, “o investimento é quando ocorre uma inversão de 

capital de alguma forma, podendo ser em um projeto novo, buscando a criação de 

valor” (2002, p.34).  
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 Os investimentos iniciais para a criação e para a compra dos itens 

necessários para a empresa são de estrema necessidade para o seu funcionamento 

e são previstos antes da sua implantação. 

 

 

3.5.6 Capital de Giro 

 

 Motta; Calôba cita que o “capital de giro é a porção total da firma que tem 

uma liquidez relativa, constituindo uma espécie de reservatório de capital para fazer 

frente a obrigações fora do ciclo do fluxo de caixa operacional ordinário” (2002, 

p.180).   

 

 

3.5.7 Despesas Operacionais 

 

 Para Motta; Calôba, “os custos operacionais são custos relativos à produção 

dos itens fabricados, os custos podem ser tratados de forma agregada, ou, ao 

contrário, detalhado cada um de seus subcomponentes” (2002, p.182). 

 Os custos operacionais do presente trabalho tratam-se de itens como aluguel, 

telefone, encargos trabalhistas, contador e honorário, materiais de limpeza etc. 

 

 

3.5.8 Estimativa de Faturamento 

 

 Umas das formas mais difíceis para quem ainda não início suas atividades é 

estimar seu faturamento.  

 Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE, “uma forma de estimar o quanto a empresa irá faturar por mês é 

multiplicar a quantidade de produtos a serem oferecidos pelo seu preço de venda, 

que deve ser baseado em informações de mercado” (2013, p. 82). 

 As informações de mercado que o empreendedor deve basear-se para 

estimar seu faturamento são: 

 o preço praticado pelos concorrentes diretos; 
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 o quanto seus potenciais clientes estão dispostos a pagar; 

 faça suas estimativas de faturamento para um período de, pelo menos, 12 

meses; 

 fixar uma margem de ganho sobre o custo do produto. 

 O faturamento traz uma base para o empreendedor planejar e analisar o 

mercado e os produtos e serviços que vai prestar. 

 

 

3.5.9 Estimativa de Custo de Comercialização 

  

 Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE, nos custos de comercialização “serão registrados os gastos com impostos 

e comissões de vendedores ou representantes” (2013, p. 87). 

 Para a empresa que é optante pelo SIMPLES Nacional ela deverá recolher os 

seguintes impostos: IRPJ, PIS, COFINS e Contribuição Social; 

  Essas despesas vão incidir diretamente sobre as vendas e, assim como o 

custo com materiais diretos ou mercadorias vendidas, é classificado como um custo 

variável (ibid. 2013, p. 87). 

 

 

3.5.10 Depreciação 

 

 Segundo Motta; Calôba, “ a depreciação é um custo sem desembolso, o qual, 

sendo abatido dos lucros, em cada exercício fiscal, acarreta menor lucro tributável” 

(2002, p.186).  

 A depreciação é adotada como meio de reposição e substituição de 

equipamentos através de um ciclo mais rápido e por meio legal para que a empresa 

não tenha prejuízos futuros. 
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3.5.11 Custos com Mão de Obra Direta e Indireta 

 

 As pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente a fabricação dos 

produtos da empresa são minha mão de obra, os gastos com salários, encargos 

sociais, e demais gastos com o pessoal também são ligados direta ou indiretamente 

a empresa (RIBEIRO, 2009, p. 155). 

 O autor também cita que a mão de obra direta é aquela que está diretamente 

ligada à produção, a transformação da matéria-prima e que a mão de obra indireta já 

está ligada a parte que não tem relação com a produção, está mais ligada a 

máquinas e equipamentos. 

 

 

3.5.12 Custo Fixo 

 

 Para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE 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” (2013, 

p. 95). 

 Segundo Oliveira; Hernandes, os custos fixos são aqueles “que permanecem 

constantes dentro de determinada capacidade instalada, independentemente do 

volume de produção” (2005, p. 67). 

 Os custos fixos das empresas não custos que não são alterados nem se o 

volume da produção for para mais ou para menos. Temos como exemplo de custos 

fixos os salários de alguns cargos de chefia, salários de seguranças e aluguel do 

prédio ou de maquinas.  

 

 

3.5.13 Custo Variável 

 

 Segundo Oliveira; Hernandes, os custos variáveis são os “custos que mantêm 

uma relação direta com o volume de produção ou serviço e, consequentemente, 

podem ser identificados com os produtos” (2005, p. 71). 
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 Os custos variáveis aumentam à medida que varia a média de produção ou 

prestação de serviço da empresa, a matéria-prima e a mão-de-obra direta são 

principais responsáveis pelos custos variáveis.  

 

 

3.5.14 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

 

 As demonstrações do resultado do exercício nada mais são do que a 

apresentação das contas de receitas e despesas, feita de modo ordenado (PERES 

JUNIOR; BEGALLI, 2009, p. 125).  

 
Tal ordenação consiste, basicamente, na separação das receitas, custos e 
despesas operacionais e em sua apresentação na forma indicada pela 
legislação vigente, de forma vertical e dedutiva (ibid. 2009, p. 125). 

 

 Segundo o autor é extrema necessidade que a empresa informa para 

pessoas e órgãos competentes os resultados obtidos durante o exercício, lucro ou 

prejuízo.  

 

 

3.5.15 Ponto de Equilíbrio 

 

 O ponto de equilíbrio é o estágio de uma empresa, o momento em que as 

receitas totais se igualam aos custos e despesas totais. (RIBEIRO, 2009, p. 477). 

 Nenhuma empresa possui ponto de equilíbrio igual a outra e também não é 

um estágio fixo, o que acontece quando as empresas atingem seu ponto de 

equilíbrio é que estão conseguindo cobrir seus custos e despesas totais.  

Calculo do Ponto de equilíbrio: 

PE: RT = CDT 

Onde: 

PE = Ponto de equilíbrio; 

CDT = Custos e despesas totais 

RT= Receita Total 

 Segundo Ribeiro no “estágio do ponto de equilíbrio a situação econômica da 

empresa estará em pleno equilíbrio, isto é, o volume de vendas é suficiente para 
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cobrir os custos e as despesas totais, não havendo lucro nem prejuízo” (ibid., 2009, 

p. 477). 

 

 

3.5.16 Lucratividade 

 

 Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE a lucratividade “é um indicador que mede o lucro líquido em relação às 

vendas. É um dos principais indicadores econômicos das empresas, pois está 

relacionado à sua competitividade” (2013, p. 101). 

 

Lucratividade = ___Lucro Líquido__  x 100 

                Receita Total 

 Uma lucratividade bem apresentada possibilita a empresa novos 

investimentos, diversificação de produtos e serviços e aquisição de novas maquinas 

equipamentos. 

 

 

3.5.17 Rentabilidade 

 

 Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE, a rentabilidade “é um indicador de atratividade dos negócios, pois mede o 

retorno” (2013, p. 102). 

 Para Braga, “a rentabilidade é o grau de êxito econômico obtido por uma 

empresa em relação ao capital nela investido” (1989, p. 30). 

 Assim a rentabilidade é obtida de forma percentual (mês ou ano), através da 

divisão do lucro líquido pelo investimento total. 

 

Rentabilidade = __Lucro Líquido____ x 100 

                 Investimento Total 
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3.5.18 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

  

 Segundo Motta; Calôba, a Taxa Interna de Retorno “é um índice relativo que 

mede a rentabilidade do investimento por unidade de tempo, necessitando para isso, 

que haja receitas envolvidas, assim como investimentos” (2002, p.116). 

 O autor Gitman (2010, p. 31) cita que a taxa interna de retorno (TIR) “é, 

provavelmente, a mais usada das técnicas sofisticadas de orçamento de capital” 

mesmo embora seu cálculo a mão sendo considerado difícil.  

 

Taxa interna de retorno (TIR) uma técnica sofisticada de orçamento de 
capital; é a taxa de desconto que iguala o Valor Presente Líquido (VPL) de 
uma oportunidade de investimento a zero (isso porque o valor presente das 
entradas de caixa iguala-se ao investimento inicial). É a taxa de retorno 
anual composta que a empresa obterá se aplicar recursos em um projeto e 
receber as entradas de caixa de caixa previstas (ibid. 2010, p. 371). 

 

 A TIR quando utilizada para tomar decisões pode utilizar os critérios de 

aceitação ou rejeição. 

 Se a TIR for maior do que o custo de capital, aceitar o projeto. 

 Se a TIR for menor do que o custo de capital, rejeitar o projeto. 

Segundo Gitman “esses critérios garantem que a empresa, receba, pelo 

menos, o retorno requerido. Tal resultado deve aumentar seu valor e, portanto, a 

riqueza de seus proprietários” (2010, p. 371). 

Com isso, (...) a identidade de cálculo da taxa interna de retorno é identificada 

da forma seguinte (ASSAF, 2012, p. 158): 

 

 

Onde:  = valor do fluxo de caixa no momento zero (recebimento – empréstimo, 

ou pagamento – investimento); 

FCj = fluxos previstos de entradas ou saídas de caixa em cada período de 

tempo; 

n

j=1

FCj

(1 + i)
jΣ=FC0

FC0
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i = taxa de desconto que iguala, em determinada data, as entradas com as 

saídas previstas de caixa. Em outras palavras, i representa a taxa interna de 

retorno. 

 

 

3.5.19 Margem de Contribuição 

 

 Segundo Wernke “a margem de contribuição é o valor resultante da venda de 

uma unidade, após deduzidos os custos e despesas variáveis associados ao 

produto comercializado. Tal valor contribuirá para pagar os custos fixos da empresa 

e gerar lucro” (2008, p. 42). 

 A seguir temos a formula para calcular a MCT 

 

MCT = RBT – CVT 

Onde: 

MCT = Margem de contribuição total; 

RBT = Receita bruta total; 

CVT= Custo variável total. 

 Por ser uma excelente ferramenta para o administrador a tomar decisões a 

curto prazo a margem de contribuição precisa ser avaliada com muito cuidado para 

não ser tomada decisões rápidas e que no final venham prejudicar a empresa. 

 

 

3.5.20 Prazo de Recuperação de Investimento ou PAYBACK 

  

 Para as empresas de forma geral o Payback não é uma forma de 

investimento e sim uma opção de longo prazo para pagamento ou recuperação de 

investimentos. Segundo Motta; Calôba, “o payback, é utilizado como referência para 

julgar a atratividade relativa das opções de investimentos” (2002, p. 97). 

Fórmula para o cálculo do payback: 

 

PB =_______investimentos________ 

       entradas de caixa do período 



35 
  

 
 

 Gitman afirma que “o período do payback é o tempo necessário para que a 

empresa recupere o investimento inicial de um projeto, calculando a partir das 

entradas de caixa” (2010, p. 366). 

 

 

3.6 Plano de negócio 

  

A construção do plano de negócio inicia quando o ser humano é instigado por 

algum desejo ou por fatores que levam a um planejamento mais detalhado para 

crescimento financeiro.  

 Quando temos a oportunidade de elaborar o nosso plano de negócio fazemos 

eles sobre medida, com informações que nós mesmos levantamos tendo confiança 

nos dados obtidos e conhecimento sobre o ramo que se pretende atuar, sendo que 

mais bem-feito o plano será construído (SEBRAE, 2013, p. 15) 

 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE tem 

a seguinte definição do que é o plano de negócio. 

 

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 (ibid. 2013, p. 13). 

 

O SEBRAE ressalta que o plano de negócio serve para que as ideias sejam 

postas em pratica, que o pesquisador possa ir em busca de informações confiáveis e 

detalhadas sobre o ramo que se pretende atuar, além de auxiliar no processo de 

escolha dos produtos ou serviço que iria oferecer, possíveis clientes que irá atender, 

concorrentes, fornecedores e, principalmente, sobre os pontos fortes e fracos do seu 

negócio (2013, p.14). 

Como finalidade principal o plano de negócio responderá a seguinte pergunta: 

“Se é viável ou não abrir o negócio ou até mesmo amplia-lo ou mantê-lo em 

atividade?”. O plano só será bem elaborado e bem executado se haver persistência, 

comprometimento e muito estudo (ibid. 2013, p.14).  
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3.6.1 Estrutura do Plano de Negócio 

 

 A estrutura do plano de negócio contém todas as partes serem envolvidas no 

processo de criação da empresa, nele podemos dispor todas as informações 

necessárias para o planejamento atual e futuro. Um bom planejamento estruturado 

garante ao pesquisador informações confiáveis e seguras para análise de todos os 

dados (CECCONELLO; AJZENTAL, 2008, p. 279-282).  

 A seguir você pode acompanhar a estruturação do plano de negócio que 

estará sendo pesquisado. 

Quadro 1- Estrutura do Plano de Negócio 

Plano de Negócio 

Estrutura Aspectos Observados 
I. Sumário 1. Relação de todos os itens do plano de negócio com 

indicativo de páginas. 

II. Sumário executivo 1. Resumo de todo o trabalho como um todo resumido 
em três a cinco páginas, possibilitando ao leitor um 
pré-entendimento de tudo o conjunto da obra.  

III. A empresa - descrição geral. 1. Visão, Missão, Objetivos e Valores; 
2. Identificação do negócio; 
3. Vantagens competitivas da empresa: 
 Acesso ao mercado fornecedor e consumidor; 
 Localização geográfica; 
 Características únicas.  

IV. Análise de mercado Relação com o macro ambiente. 
1. Análise setorial 
 Descrição geral; 
 Principais Fornecedores; 
 Principais clientes; 
 Ameaças e oportunidades do setor. 
2. Análise de demanda  
 Segmentação. 
3. Análise da concorrência 
 Identificação dos concorrentes; 
 Pontos fortes e fracos; 

V. Descrição dos bens e serviços a 
serem prestados. 

1. Descrição; 
2.  Vantagem competitiva; 
3. Estratégia mercadológica; 
4. Propriedade intelectual. 

VI. Plano Operacional 1. Infraestrutura inicial e futura; 
2. Tecnologia utilizada; 
3. Logística externa;  
4. Gerência 
5. Organização e Recursos Humanos. 

VII. Capitalização – sustentação 
financeira 

1. Nesse ponto são apresentadas as planilhas 
financeiras, onde as estratégias são transformadas 
em números e possibilitam a tomada de decisão. 

VIII. Fontes de Recurso – 
necessidade de capital 

1. Nesse ponto é avaliada a necessidade de capital 
inicial para o início dos investimentos. 

XI. Apêndice 1. Nesse ponto ficam todos os documentos envolvidos 
no processo do plano de negócio.  

Fonte: Adaptado de CECCONELLO e AJZENTAL, 2008, p. 282-286. 
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3.6.2 Análise de SWOT 

 

 Uma das ferramentas mais utilizadas na formulação de estratégias das 

empresas a análise de SWOT que fora desenvolvida nos anos de 1960 pelos 

professores Kenneth Andrews e Roland Christensen da Harvard Business School. A 

técnica que os professores desenvolveram se disseminou pelo meio empresarial e 

pelo meio acadêmico a partir dos anos 70, sendo utilizados como meio de analisar 

as estratégias desenvolvidas (SERRA, et al, 2014, p. 155).   

 A análise de SWOT nada mais é que a análise das Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e ameaças dentro de uma organização. Nessa análise são colocadas 

as informações do meio interno e externo da empresa (ibid., et al, 2014, p. 155). 

 É importante que o gestor crie dentro da organização grupos de trabalhos que 

envolvam funcionários no processo da análise de SWOT para melhor discutirem as 

estratégias da empresa e para melhorar as futuras mudanças (ibid., et al, 2014, p. 

159). 

Figura 4- Interligações na análise SWOT 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte adaptada de SERRA et al, 2014, p.160. 

 

 

 

 Boa situação financeira 

 Vantagens de custo 

 Talento para inovação 

 Bom serviço ao cliente 

 Melhor qualidade do produto 

 Estratégia clara e definida  

 

 Falta de estratégia clara 

 Instalações obsoletas 

 Fraca condição financeira 

 Custos mais altos que os dos 

competidores 

 Falta de habilidades 

importantes 

 Lucros reduzidos 

 Problemas operacionais 

 Linha estreita de produtos 

 Falta de talento de marketing  

 

 

 

 

 Novos concorrentes 

 Queda de crescimento do 

mercado 

 Regulação que aumenta os 

custos 

 Necessidade reduzida do 

produto para os clientes 

 

 

 Novos clientes 

 Expansão da linha de 

produtos 

 Transferência de habilidade 

para novos produtos 

Fatores 

Internos 

Fatores 

Externos 

Fatores 

favoráveis 

Fatores 

desfavoráveis 

Forças Oportunidades 

Fraquezas 
Ameaças 



38 
  

 
 

3.6.3 Visão, Missão e Crenças & Valores 

 

 A estrutura de uma empresa é de extrema importância na sua construção e 

para que o gestor construa a identidade da empresa é necessário que o ele defina a 

Visão, Missão e Crenças & Valores da empresa. (CECCONELLO e AJZENTAL, 

2008, p.149). 

 Visão é definida como “a imagens futura que se projeta de um negócio, com 

base nas premissas disponíveis” (ibid., 2011, p.149).  

 O autor SERRA (et al, 2014, p.74) cita que “a visão deve ser inspiradora e 

impulsionadora dos esforços e da motivação de todos os colaboradores”. 

 A missão “é a explicação por escrito das intensões e aspirações da empresa. 

O objetivo da missão é difundir o espírito da empresa, que está ligado à sua visão, 

de todos os membros da organização, de forma a concentrar esforços para alcançar 

os objetivos” (ibid., 2014, p.74). 

 As Crenças & Valores segundo Cecconello e Ajzental “representam o 

conjunto de princípios e normas tidos como parâmetros incorporados e aceitos para 

a condução da empresa ao cumprimento da missão” (2008, p.153).   

 Todos esses elementos são importantes para a organização para que ela 

construa a sua identidade como empresa e estabeleça os laços entre empregador e 

empregado e entre empresa e cliente (ibid., 2011, p.153). 

 

 

3.6.4 Recrutamento de Funcionários 

  

 Segundo Milkovich; Boudreau, “o recrutamento é o processo de identificação 

e atração de um grupo de candidatos, entre os quais serão escolhidos alguns para 

posteriormente serem contratados para o emprego” (2009, p. 162). 

 Todos os funcionários a serem contratados na empresa passarão por 

avaliações de perfil através de entrevistas, para entender seu caráter e sua 

personalidade para lidar com situações agressivas, estressantes, entre outras 

situações do dia a dia. Serão selecionadas pessoas com perfis dinâmicos, que 

consigam lidar bem com situações pouco confortáveis, mantendo a calma e o 

respeito pelos outros. Além dessas características, a empresa também escolherá 
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pessoas inteligentes que aprendam rápido e que tenham vontade de se desenvolver 

cada vez mais.  

 Diante destas exigências foi adotada com base na Federação do Comércio de 

Bens e Serviços e Turismos do Estado de Mato Grosso – FECOMÉRCIO, na aba 

Convenções, no assunto Inorganizados, a Convenção Coletiva de Trabalho 

2015/2015 que abrange todas as empresas e empregados do comércio e 

prestadores de serviços sediados em Municípios que não possuem Sindicatos 

Organizados em Mato Grosso que dentre eles incluí o município de Araputanga o 

piso salarial para os funcionários que de acordo com a convenção é de R$ 823,23 

até 31 de Dezembro de 2015 para jornada de trabalho de até 8 (oito) horas/dia, além 

de garantir todos os demais direitos do funcionário. 

 A comida pode em si parecer o mais importante do restaurante, mas um bom 

serviço de atendimento faz todo diferencial, é muito importante que se escolha bem 

cada um dos funcionários, são eles que terão o contato direto com os clientes 

refletindo a essência do restaurante.  
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4 METODOLOGIA 

 

 Os procedimentos para a pesquisa do plano de negócio foram fundamentados 

pela metodologia, que segundo Richardson (2012, p. 22), metodologia são os 

procedimentos e regras estabelecidas com métodos que auxiliam no processo de 

uma pesquisa. 

 As formas de abordagem foram o Método Quantitativo que foi utilizado como 

referência na coleta de informações com uma margem de segurança, e assim foi 

possível mensurar os dados e informações encontrados. 

 O Método Qualitativo que foi utilizado para descobrir e avaliar os tipos de 

clientes que o restaurante de massas venha a atender futuramente. 

 Os objetivos foram classificados para melhor organização dos fatos e um 

melhor entendimento, onde analisamos que nenhuma pesquisa é igual à outra, o 

que se fez necessário à previsão e provisão de recursos a serem utilizados de 

acordo com especificidade do problema em questão.  

  A pesquisa exploratória buscou explorar e conhecer o problema estudado, 

registrando e analisando todas as informações pesquisadas e coletadas na busca de 

uma melhor formulação de hipótese seguras sobre o problema em estudo. 

 A pesquisa descritiva foi utilizada como aprofundamento das informações da 

fundamentação teórica como as informações coletadas, registradas e analisadas, 

interpretando da melhor forma para analisar o mercado. 

 A pesquisa explicativa foi utilizada para obter dados consistentes e o mais 

próximo possível da realidade e com esses dados em mãos pode-se traçar os 

passos para futura implementação do negócio.  

 Os procedimentos técnicos adotados foram à pesquisa bibliográfica onde 

foram feitas pesquisas em livros e artigos científicos que possibilitou uma melhor 

fundamentação do trabalho. O Levantamento de dados no qual o pesquisador 

realizou uma abordagem direta de pessoas que passavam na rua e se identificou 

solicitando que respondessem a um formulário pré-estabelecido buscando analisar 

os futuros e potenciais clientes. 
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 O método escolhido para abordagem e abstração das informações foi o 

Dialético que foi utilizado para a análise das respostas do formulário buscando um 

entendimento da pesquisa em questão e da sociedade para uma melhor 

conceituação sobre a implantação ou não deste empreendimento.  

 O instrumento de coleta de dados utilizado foi o formulário. Por ser umas das 

mais eficientes técnicas de coletas de dados o formulário fora aplicado para análise 

e identificação dos clientes, o formulário foi adaptado com questões estruturadas e 

padronizadas de modo que pesquisador e informante puderam se entender da 

melhor forma. 

  O universo delimitado para a pesquisa foi o município de Araputanga, a 

delimitação foi escolhida para uma maior facilidade de coletas de dados e por se ter 

um interesse da pesquisadora em montar o restaurante na cidade pesquisada. 

A população que foi pesquisada foi o público em geral, consumidores de 

massas, concentrados no centro da cidade de Araputanga. A amostra atingiu os 

mais variados níveis e consistências na pesquisa do público alvo do qual se coletou 

uma amostragem de 10 (dez) pessoas. 

A amostra foi não probabilística uma vez que o público em geral foi convidado 

a responder a pesquisa proposta de forma aleatoriamente e de acordo com a 

voluntariedade dos pesquisados. 

 O formulário foi aplicado no centro da na cidade de Araputanga, sendo que a 

pesquisa foi realizada em dias e horários comerciais e pontos estratégicos onde se 

pode coletar os dados com diferentes públicos.  
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 A partir desse ponto do trabalho analisaremos os dados levantados através 

da aplicação do questionário, as informações coletadas agora se transformam em 

dados numéricos/porcentagens que possibilitam ao empreendedor uma visão 

estratégica diferenciada do ramo em que se pretende atuar. 

 Nesse estágio a análise dos dados possibilitará antecipar determinadas 

situações dentro da área comercial e da prestação de serviço, da elaboração prévia 

das estratégias e das viabilidades financeiras e econômicas.  

 

5.1 Caracterização do Entrevistado 

Gráfico 01 A - Idade 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 01 B - Estado Civil 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 01 C - Escolaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 01 D - Local de trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 01 E - Função Profissional 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 01 F - Renda Mensal 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que se refere à caracterização das entrevistas, notamos que a faixa etária 

dos entrevistados foi de 30% para as idades de 21 a 28 anos, de 29 a 36 anos e de 

37 a 74 anos e que 50% são casados. A escolaridade predominante é o ensino 
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médio, representando 40% dos entrevistados, sendo que 30% deles possuem 

ensino fundamental completo e 30% ensino superior. 

 Sobre o local de trabalho, 60% afirmaram trabalhar para a iniciativa 

privada/prestação de serviços, quanto à função desempenhada 56% dos 

entrevistados disseram ocupar cargo operacional (sem subordinados), e sobre a 

renda mensal 34% ganham de R$ 788,00 a 1.500,00 e 33% ganham de R$ 1.501,00 

a R$ 2.000,00 por mês.  

 

 

5.2 Demais dados da pesquisa 

 

Gráfico 02 - O que você espera de um restaurante neste segmento? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico 02 nos mostra que 50% dos entrevistados esperam por um 

restaurante com maior qualidade, 30% por mix de produtos e 20% esperam menor 

preço.  

Desta maneira o empreendedor deverá elaborar estratégias para atender os 

futuros clientes potenciais e fazer a junção de qualidade, mix de produtos e menor 

preço utilizando do marketing para divulgação do restaurante de massas.  
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Gráfico 03 - Com qual frequência você iria no restaurante de massas?  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

No gráfico 03, apresenta com qual frequência o cliente iria ao restaurante de 

massas onde 40% dos entrevistados responderam que iriam somente aos finais de 

semana, 30% dias alternados da semana e 30% a cada 30 dias. 

Diante disso verificasse que a maioria dos entrevistados só frequentaria o 

restaurante de massas aos finais de semana, que algumas pessoas só iram a cada 

30 dias, esses dados nos mostram que as pessoas pouco saem de suas casas para 

fazer suas refeições fora. 

 Portanto para mudar esses dados será necessário o investimento em 

marketing e propagandas divulgando o restaurante, e as informações desse gráfico 

também vão ajudar no cálculo de estoque, nas vendas e a decidir os dias de 

funcionamento do restaurante. Com todos esses dados podemos evitar prejuízos 

financeiros e reduzir os riscos de falências. 

 

Gráfico 04 - Qual o valor desprendido para alimentação fora de casa por mês? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 O gráfico 04 mostra que 60% dos entrevistados desprendem o valor para 

alimentação fora de casa somente de R$ 50,00 a 80,00 e 20% de R$ 101,00 a 

150,00 reais por mês. Visto que a maioria dos entrevistados afirmam dispender 

somente até R$ 80,00 por mês para sua alimentação fora de suas casas, a gestão 

financeira terá que buscar um ponto de equilíbrio para manter o volume de vendas 

mensais. 

 

Gráfico 05 - Onde costuma fazer suas refeições? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No gráfico 05 mostra onde os entrevistados costuma fazer suas refeições e 

60% fazem suas refeições em casa e 20% no restaurante. Esses dados nos 

mostram que à preferência e uma facilidade para se fazer as refeições em suas 

residências e assim deixando de optar pelo restaurante.  

 Nesse caso será de fundamental importância para o sucesso da empresa a 

pesquisa de marketing para se analisar os concorrentes, planejar a atuação no 

mercado em que se pretende atuar e facilitar os processos decisórios. 
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Gráfico 06 - Caso faça suas refeições em casa, por qual motivo faz? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o gráfico 06 o entrevistado foi questionado se caso fizesse suas 

refeições em casa por qual motivo faria e 70% responderam Outros, 20% redução 

de despesas e 10% falta de opção. Dentro desse resultado pode se perceber que 

esse outro motivo não é esclarecido por falta de dúvida ou por muitas vezes as 

pessoas almoçarem no trabalho em vista que a cidade possui um grande frigorifico, 

laticínio e muitos também acabam trabalhando fora da cidade e almoçando em 

restaurantes de outros municípios.  

 Assim é fundamental uma análise de mercado, para verificar o mercado em 

que se vai atuar, os concorrentes e as principais dificuldades que poderão ser 

enfrentadas. 

 

Gráfico 07 - Costuma fazer suas refeições sempre no mesmo restaurante? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para o gráfico 07 o entrevistado foi questionado sobre se ele costuma fazer 

suas refeições no mesmo restaurante, 40% disseram sim, 40% disseram não e 20% 

às vezes. Nesse sentido se percebe que ao mesmo tempo em que a uma escolha 

pelo mesmo restaurante, também a uma mudança continua o que leva a perceber 

que o cliente não procura mais manter os elos de fidelização com o estabelecimento 

e mesmo assim vão à procura de melhor qualidade, mix de produto e menor preço 

como no gráfico 02. 

 Sendo assim é possível aliar uma pesquisa de marketing a uma análise de 

mercado possibilitando analisar o cenário em que se pretende atuar na busca de 

uma melhor organização e meios de criar vínculos entre a empresa e seus clientes 

afim de que promova fidelização dos mesmos. 

 

Gráfico 08 - Qual a principal vantagem do restaurante que frequenta? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que se refere ao gráfico 08 foi questionado sobre qual a principal 

vantagem do restaurante que frequenta, 40% mix de produtos, 40% outros e 20% 

conheço os proprietários. Nesse contexto observamos que os clientes escolhem o 

restaurante que frequentam pelo mix dos produtos e por outros motivos que são o 

almoço nas empresas onde trabalham ou restaurantes de outros municípios.  

 Portanto a um grande esforço do empreendedor de fazer um bom 

planejamento estratégico, um plano de marketing para atingir seus objetivos e um 

bom planejamento operacional para conseguir que o cliente veja o diferencial no 

restaurante e não venha só frequenta-lo pelo simples motivo não ter outro lugar na 

cidade. 
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Gráfico 09 - Se houver um restaurante especializado em massas você 

frequentaria? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o gráfico 09 os entrevistados responderam que se houver um 

restaurante especializados em massas você frequentaria, 100% respondeu que sim, 

levando ao pesquisador entender que o restaurante terá uma aceitação boa entre os 

habitantes da cidade e possibilitando novas pesquisas de aceitação de massas na 

cidade. 

 Com isso, levando em conta os dados analisados o empreendedor poderá 

investir em um bom e estruturado Plano de Negócio para criação do restaurante. 

 

Gráfico 10 - Você substituiria o restaurante que costuma frequentar por um 

outro restaurante especializado em massas? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

No gráfico 10 os entrevistados foram questionados se substituiriam o restaurante 

que costumam frequentar por outro especializado em massas, 30% responderam 
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que muito provável, 30% razoavelmente provável, 30% pouco provável e 10% não 

trocaria. Nesse ponto conseguimos analisar que a uma mudança de opinião das 

pessoas, que ao mesmo tempo que no gráfico 09,100% responderam que 

frequentariam um restaurante de massas, no gráfico 10 essa porcentagem já se 

divide, ocasionando até uma porcentagem que não trocaria de restaurante. 

 Nesse ponto o empreendedor tem um caminho a ser traçado com estratégias 

que venham a conquistar esses clientes cada dia mais, trazer fornecedores com 

produtos de qualidade e diferenciados, trazer a essência e a cultura do restaurante 

para próximo dos clientes. 

 

Gráfico 11 - Qual dos itens abaixo levaria você a frequentar o restaurante de 

massas? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Para o gráfico 11 o questionamento foi qual dos itens abaixo levaria você a 

frequentar o restaurante de massas, 50% melhor preço, 40% mix de produtos e 10% 

atendimento. O melhor preço está sendo atrativo para a escolha do restaurante, no 

entanto mix de produtos e atendimento vem atrás com um complemento de todo o 

conjunto do restaurante. Levando também em consideração que nesse ponto já 

podemos analisar que nem todos fazem suas refeições em casa, quem realiza suas 

refeições fora de casa só tem um gasto de no máximo R$ 80,00 e buscam o melhor 

preço, ou seja, querem um bom restaurante, não sabem se trocam pelo que já 

frequentam e ainda o que vai determinar a escolha na maioria das vezes não vai ser 

a qualidade e sim o preço. 
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 Portanto, além de dar continuidade ao marketing, nesse ponto o 

empreendedor vai utilizar de todo seu planejamento financeiro e de todas as suas 

etapas para encontrar a melhor formar e o melhor preço de atrair e reter clientes. 

 

Gráfico 12 - Qual diferencial você espera do restaurante de massas? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando o gráfico 12 sobre qual o diferencial você espera do restaurante 

de massas, dos entrevistados 60% qualidade, 40% ambiente familiar. Nota-se que 

atendimento não foi um item escolhido mesmo sendo muito importante dentro do 

estabelecimento comercial, que a qualidade vem em primeiro onde, os clientes 

buscam lugares diferenciados e com uma qualidade também diferenciada, o 

ambiente familiar vem como escolha porque maioria dos clientes querem lugares 

tranquilos onde possam disfrutar com suas famílias e amigos, lugares acolhedores, 

limpos e confortáveis. 

Visualizando nesse sentido o empreendedor terá que investir no plano 

operacional em busca de organizar o restaurante da melhor forma possível e na 

rede de fornecedores que irá fornecer todos os produtos para o preparo das massas 

e de todos os acompanhamentos. 
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Gráfico 13 - Você gostaria que o restaurante de massas funcionasse em que 

horário? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No gráfico 13 foi perguntado se o entrevistado gostaria que o restaurante de 

massas funcionasse em que horário, 40% almoço e jantar, 30% jantar e 30% 

somente nos finais de semana, percebe-se que não ouve uma escolha pelos 

entrevistados pelo horário do almoço não alcançando uma porcentagem satisfatória.  

 Percebesse que almoço e jantar e somente finais de semana alcançaram a 

maior porcentagem, trazendo um grande desafio para a gestão do restaurante, como 

o cliente está em busca de melhor preço e não é todos os dias que faz suas 

refeições fora de casa, há uma necessidade de um estudo das estratégias de 

mercado, analise dos concorrentes e planejamento estratégico e de marketing para 

atrair clientes nos dias escolhidos para funcionamento do restaurante. 

 

Gráfico 14 - Caso suas expectativas forem atendidas você indicaria o 

restaurante de massas? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Analisando o gráfico 14, onde foi questionado se caso suas expectativas 

forem atendidas você indicaria o restaurante de massa, 90% sim e 10% talvez. Aqui 

os 100% dos clientes que frequentariam o restaurante no gráfico 09 somente 90% 

indicariam e 10% talvez indicassem, novamente a uma mudança de opiniões, uma 

incerteza, até mesmo por talvez o restaurante for diferente e existir um receio de 

frequentarem algo novo e que ainda não conhecem. 

 O empreendedor tem que ficar muito atento a esses dados, o cliente é chave 

para que a empresa continue de portas abertas, é essencial o investimento em 

atendimento de qualidade, agilidade, limpeza, organização entre outros fatores que 

contribuem para que o cliente volte uma próxima vez e divulgue o restaurante. 

 

Gráfico 15 - Segundo as opções abaixo relacionadas, indicar a localização 

geográfica desejada. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 No gráfico 15 foi perguntado para o entrevistado segundo as opções, indicar a 

localização geográfica desejada do restaurante de massas, 50% nos bairros, 40% 

no centro, 10% outros. Os dados acima surpreenderam pela escolha dos 

entrevistados, o que se esperava é que a maioria escolhesse o centro mais 50% 

escolheram os bairros, levando o empreendedor a pensar na necessidade que os 

bairros têm de ter um restaurante ou qualquer outro comércio, muitas pessoas 

moram longe do centro e muitas vezes deixam de comer alguma coisa fora de casa 

pela localização do local desejado. 

 Portanto haverá uma necessidade de um estudo da melhor localização 

geográfica, da maior concentração de pessoas e análise do mercado de atuação. 
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5.2 Conclusão dos dados da pesquisa 

 

Os objetivos de todas as informações coletadas e analisadas foram para 

verificação da viabilidade financeira e econômica da implantação do restaurante de 

massas, o que se constatou através das entrevistas que é inviável a quantidade do  

público que frequentaria o restaurante, tendo em vista que  diante da inviabilidade 

pode se constatar que poucas são as pessoas que fazem suas refeições fora de 

suas casas, que o gasto mensal com alimentação fora de casa é muito baixo, que o 

fator mais importante na hora de decidir sobre qual local ele vai frequentar a grande 

maioria ainda vai pelo menor preço, esquecendo que a qualidade do produto deveria 

ser fator decisivo. 

Mesmo com a inviabilidade da implantação do restaurante no município de 

Araputanga – MT, a futura gestora do restaurante poderá aplicar a pesquisa em 

outros municípios e até em outros estados buscando a viabilidade positiva. 
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CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

 O trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido referente ao Plano de 

Negócio da futura implantação de um restaurante de massas na cidade de 

Araputanga –MT. Foram levantados dados bibliográficos e pesquisas de campo, 

todas as informações cabíveis e necessárias sobre a atividade pretendida.  

 Mesmo obtendo um resultado não satisfatório para a futura instalação no 

município de Araputanga- MT, toda elaboração do Plano de Negócio trouxe grandes 

conhecimentos, nas áreas de Estratégia, Empreendedorismo, Marketing, 

Operacional e Financeiro, sendo de grande valia para a vida da acadêmica e futura 

gestora do restaurante de massas. 

 Durante todo desenvolvimento do trabalho de conclusão houve algumas 

dificuldades como: melhor gestão do tempo disponível para pesquisa e elaboração 

do trabalho, dificuldade na interpretação de alguns autores, pouco conteúdo 

relacionado a restaurante e massas, e a fundamentação do plano financeiro. 

 As facilidades encontradas foram o fácil acesso ao acervo da biblioteca da 

faculdade sempre tendo o apoio da equipe responsável no auxilio e busca de livros, 

coletando sempre as melhores informações para o desenvolvimento do trabalho. A 

boa vontade, disposição e a paciência do orientador que tantas vezes esclareceu 

dúvidas, em outras deixou com mais dúvidas, deixando para a acadêmica a decisão 

no melhor caminho nas escolhas sobre o empreendimento, mais orientou de 

maneira clara sobre o Plano de Negócio, deixando que as ideias fossem trabalhadas 

sempre com base nos autores. 

 Uma experiências vivida no decorrer do desenvolvimento do trabalho foi o 

contato via telefone com o Professor e Autor Francis Haime Giacomelli Ferreira, 

utilizei um artigo dele sobre Segmentação de mercado e na oportunidade precisei de 

mais algumas informações o que possibilitou nosso contato. 

 Referente a itens que poderiam ter sido pesquisados: a cultura da cidade que 

se planeja instalar o empreendimento, estoque, parcerias estratégicas, programas 

de apoio ao microempreendedor, e um aprofundamento no plano financeiro. 

 Assim ressaltamos algumas recomendações aos futuros pesquisadores, 

primeiramente que não deixem para fazerem seus estudos do trabalho de conclusão 

de última hora evitando assim imprevistos e um mau desenvolvimento das 
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pesquisas. Quando mais você busca um aprofundamento na leitura sobre o tema 

proposto mais você sentirá a necessidade de um melhoramento do trabalho sempre 

querendo que ele seja o melhor. Nunca perca o contato e o diálogo com seu 

orientador, pois ele é uma das portas principais para o sucesso do seu trabalho, é 

ele que vai sanar todas suas dúvidas, te orientar pelo melhor caminho e ser a luz no 

fim do túnel quando você quiser desistir e tudo parecer que não vai dar certo.  

 O sucesso de seu trabalho só depende de você mais tem muitos para te 

ajudar a abrir as portar das oportunidades. 

 A pesquisadora verificou na Biblioteca da Faculdade Católica Rainha da Paz 

– FCARP e não encontrou nenhum trabalho de curso com o tema pesquisado e nem 

com a estrutura do trabalho, portanto essa pesquisa refere-se ao primeiro trabalho 

sobre o assunto na instituição, constatando assim que, o assunto ao respectivo 

Trabalho de Conclusão de Curso tornou-se inédito.  
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Planta Baixa do Projeto do Restaurante “Casa de Massas São José” 

 

 

Fonte: Arquiteta e Urbanista Carolina de Oliveira e Almeida 
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Este documento pertence à MFR, e as informações nele contidas são de caráter confidencial, não 

estando autorizada sua reprodução.  
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SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

 

O PROJETO 

 

 Este Plano de Negócios tem como objetivo apresentar os estudos, pesquisas 

e análises da viabilidade financeira e econômica da criação de um restaurante de 

massas, cujo nome fantasia é “Casa de Massas São José”, tendo como nome 

jurídico Massas Família Ribeiro – ME. (MFR), que terá como foco a prestação de 

serviço no fornecimento de pratos de massas prontas para o consumo.  

 A estrutura do restaurante será baseada na cultura Italiana, trazendo para seu 

ambiente físico traços, decoração, e sabores da cultura Italiana. Sempre que 

possível e necessário utilizaremos de parcerias e terceirização para melhoramento 

dos serviços e do produto oferecido.  

 A clientela alvo do MFR é o público em geral que aprecia massas, ambiente 

familiar e também o público que está disposto a descobrir novos sabores. 

 

 

COMPETÊNCIAS DO RESPONSÁVEL 

 

 A MFR está bem estruturada para aproveitar as oportunidades que se 

apresentam no mercado para seu produto. Daiane Ribeiro da Silva, Administradora, 

adquiriu profundos conhecimentos sobre o mercado e sobre seu ramo de negócio, a 

partir da análise de mercado, estudos de viabilidade financeira e econômica 

desenvolvidas durante os anos de faculdade e de experiência no mercado de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

4 

O

 

P

L

A

N

O

 

F

I

N

A

N

C

E

I

R

O

  

 



67 
  

 
 

 

A EMPRESA  

 

A VISÃO 

 

 A Massas Família Ribeiro – ME. (MFR), será, brevemente, um restaurante 

reconhecido pela excelência na qualidade das massas, no atendimento ao cliente e 

ao ambiente familiar respeitando todas as culturas. 

 

 

A MISSÃO 

 

 A missão da MFR é produzir e fornecer produtos alimentícios para 

consumidores exigentes, apreciadores de massas que prezam por um ambiente 

limpo de acordo com as normas de vigilância sanitária. Seu público alvo são o 

público em geral localizados em toda cidade e região. 

 

 

OS OBJETIVOS 

 

 Atrair o público através da cultura Italiana, tradicional, hospitaleira e familiar 

sempre zelando pelos bons costumes. 

 Produzir e fornecer massas frescas e de boa qualidade com o máximo de 

sabor. 

 Ter um atendimento de primeira qualidade, atendendo sempre o cliente da 

melhor maneira e procurando satisfazer suas vontades. 

 

 

OS VALORES 

 

 Valorização humana; 

 Comprometimento; 

Parceria de respeito com clientes e colaboradores; 
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 Superação dos resultados; 

 Melhoria Contínua;  

Estratégia e competitividade ética; 

 Inovação; 

 Sustentabilidade. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

 A Massas Família Ribeiro – ME. (MFR), será enquadrada como 

Microempresa-ME de acordo com a Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e estará sujeita à inspeção da Vigilância Sanitária do município.  

 A MFR no início terá uma estrutura simples na sua forma funcional. Empresa 

pequena, adaptando-se ao mercado no início terá uma única proprietária que 

também será responsável pela administração da empresa. 

 

 

VANTAGENS COMPETITIVAS DA EMPRESA 

 

A MFR se localizará na Avenida 23 de Maio, s/nº, CEP: 78260-000 - 

Araputanga - Mato Grosso – Brasil, um dos centros mais movimentados da cidade, 

próximo da faculdade, dos grandes supermercados e outros comércios da cidade. 

Como características únicas a MRF será um restaurante aos moldes da 

cultura italiana, como vantagem de que na cidade e nem na região tem um 

restaurante italiano ou de massas.  
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ANÁLISE DE MERCADO  

 

ANÁLISE DO SETOR 

 

Descrição Geral 

O setor de massas já tem seu espaço garantido no comércio, mesmo não 

sendo um ramo novo, as massas desde os séculos passados agrada todos os tipos 

de paladares. Com isso se sentiu a necessidade da implantação de um restaurante 

desse seguimento e com base na cultura italiana, trazendo para a cidade cultura, 

sabor e qualidade, tudo reunido em um único lugar na MFR. 

 

Principais Fornecedores 

A empresa contará com um fornecedor de massas frescas da própria cidade 

que também tem uma fábrica pequena e que se disponibilizou a ser nosso principal 

fornecedor de massas, contaremos também com fornecedores de bebidas que 

forneceram seus produtos através dos representantes, e fornecedores da própria 

região rural que fornecerão polpas de frutas nativas.  

 

Principais Clientes 

Os principais clientes serão a população em geral da cidade e de toda região. 

 

Ameaças E Oportunidades Do Setor 

As principais ameaças são os outros restaurantes que mesmo sendo de 

seguimentos diferentes já possuem uma clientela que muitas vezes não estão 

dispostas a trocar ou fazer novas experiências. O preço também é uma ameaça do 

ponto que muitos não estão dispostos a pagar por um preço mais alto mesmo 

sabendo que a qualidade e o sabor são um diferencial.  

A MFR tem como oportunidade a entrada de um novo restaurante com 

seguimento diferenciado, atraindo clientes para um ambiente familiar e acolhedor. 
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ANÁLISE DE DEMANDA  

 

Segmentação  

O grupo de consumidores escolhido foi baseado no marketing de segmentação, 

onde o Marketing de Nicho se enquadra melhor ao que a empresa procura atender, 

sendo o público alvo grupos que procuram mix de produtos e conjuntos de 

benefícios, entre eles, qualidade, preço e bom atendimento. 

 

 

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

Identificação Dos Concorrentes 

 A pesquisa de mercado indicou que no ramo de massas não existe nenhum 

concorrente na cidade de Araputanga e nem região, que os únicos concorrentes que 

podem afetar de forma indiretamente são os restaurantes de outros seguimentos 

que funcionam na cidade. No seguimento de massas o restaurante mais próximo é 

na cidade de Cuiabá ficando muito longe da cidade onde o restaurante será 

instalado. 

 

Pontos Fortes E Fracos 

 Nesse ponto a MFR usou como nas oportunidades e ameaças a análise de 

SWOT que auxilia o administrador a identificar os fatores externos e internos da 

empresa que auxiliaram no processo de tomada de decisão. 

 Os pontos fortes são o diferencial no atendimento, qualidade do produto 

porque se estará trabalhando com massas frescas, molhos caseiros e ervas e 

especiarias o mais natural possível para ser um diferencial no sabor. 

 Os pontos fracos são que de acordo com pesquisa realizada grande parte da 

população não faz suas refeições em restaurantes e também tem um gasto muito 

baixo com alimentação fora de casa o que causa uma certa preocupação com o 

fluxo de clientes, dias e horários para atendimento e nos investimentos com 

propaganda para atrair clientes. 
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DESCRIÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS  

 

DESCRIÇÃO 

 

 A Massas Família Ribeiro – ME. (MFR), iniciará suas atividades prestando os 

serviços no ramo de restaurante, como o diferencial de sua estrutura ser baseada na 

cultura italiana. O restaurante trabalhará de início com as massas, Talharim, 

Spaghetti, Lasanhas e Rondelli, agregando mais variedades de massas ao longo de 

seu funcionamento. 

 

 

VANTAGEM COMPETITIVA  

 

 A MFR apresenta algumas vantagens competitivas como: 

 

 Massas frescas produzidas de maneira artesanal; 

 Molhos naturais utilizando os melhores produtos que há na região; 

 Boa localidade; 

 Não possuir nenhum concorrente do mesmo ramo na cidade; 

 Ambiente diferenciado e familiar.  

 

 

ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA 

 

 As estratégias mercadológicas adotadas pela empresa para analisar o 

mercado foram a Análise de SWOT, pesquise de mercado e de possíveis clientes, 

definição do seguimento e ser seguido. 
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PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

 A Massas Família Ribeiro – ME. (MFR), busca cada dia mais aperfeiçoar seus 

conhecimentos sobre o mercado em que está atuando, analisando o mercado 

através de pesquisa com o consumidor final.  

O cliente é a base principal para o crescimento do restaurante, por isso, a um 

cuidado no treinamento e aperfeiçoamento do atendimento, excelência em 

qualidade, agilidade e respeito com o cliente. 

Para garantir o melhor produto com o melhor sabor a MFR investirá em 

tecnologia de produção com parcerias, para que se tenham as melhores massas e 

os melhores molhos.  
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PLANO OPERACIONAL  

 

 

INFRAESTRUTURA INICIAL E FUTURA 

 

 A Massas Família Ribeiro – ME (MFR) possuirá como infraestrutura inicial um 

sistema de comunicação via rede telefônica fazendo e mantendo contato com o 

cliente. 

 As instalações elétricas serão realizadas por técnico responsável, fazendo 

instalações de lâmpadas fluorescentes que possuem um consumo baixo de energia, 

também será instalado um Interrupitor Dimmer Rotativo responsável pelo controle da 

luz ambiente.  

 Na cozinha será instalado sistema de gás GLP utilizando os botijões P-45, a 

instalação é feita por engenheiros técnico especializados, autorizados pelo Corpo de 

Bombeiros e seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT. 

 As instalações sanitárias da restaurante serão feitas respeitando o meio 

ambiente e o solo, o esgoto do restaurante será ligado diretamente com o esgoto da 

cidade, tendo o comprometimento de não jogar produtos tóxicos, de separar os lixos 

de acordo com as normas de reciclagem e evitar o mínimo de desperdícios. 

 Como infraestrutura futura, há uma necessidade de em um curto prazo a 

compra de um veículo para transporte de mercadorias e deslocamentos de alguns 

itens do restaurante.  Também será investido num site onde o cliente poderá 

conhecer um pouco da cultura do restaurante, seus pratos principais, dias de 

atendimento e solicitação de reservas. 

  

 

TECNOLOGIA UTILIZADA 

 

 A MFR terá um sistema, programa de Software contratado para cadastro de 

clientes, alguns desses sistemas são terceirizados ou contratados através da própria 

empresa desenvolvedora do software. 
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 Esse sistema também será responsável pelo controle de reservas, pela 

quantidade de pedidos, o sistema é integrado para emissão de boleto fiscal e de 

Nota Fiscal Eletrônica. O sistema também fará cadastro e controle de estoque 

evitando assim compras desnecessárias.  

O Sistema também fará controle informatizado nas áreas de contabilidade, 

contas a pagar e a receber e faturamento. 

 

 

LOGÍSTICA EXTERNA 

 

 A Massas Família Ribeiro – ME (MFR) no início de suas atividades não 

produzirá suas massas, será feita a compra de uma microempresa da região que já 

fabrica as massas frescas. Alguns produtos serão adquiridos em supermercados da 

própria cidade devido à pouca quantidade de pratos, não sendo necessárias as 

compras nesse início das atividades de ser por meio de um representante.  

 As ervas finas, alguns temperos, tomates frescos e polpas de frutas serão 

adquiridos das empresas de produtores rurais da região, dando valor aos produtos 

da nossa região e fazendo parcerias com esses produtores. 

 As bebidas em geral serão fornecidas por meio de representantes das 

empresas que fazem a entrega do produto no próprio restaurante. 

 

 

GERÊNCIA 

 

 A empresa terá sua estrutura composta pela gerência, pela área de produção, 

atendimento e limpeza. Algumas funções operacionais principais da empresa será 

acumulada à gerencia, essa centralização no início das atividades auxiliara na 

redução dos custos operacionais, e também permitirá a administradora adquirir 

experiência na gestão e se preparando para o crescimento futuro da empresa. 
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 O organograma da MFR seguirá a seguinte estrutura inicial:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 

Organização 

Para o início das atividades o prédio será alugado, a entrada do restaurante 

contara com rampa de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais 

e escada para os demais clientes, a recepção será na entrada para melhor receber o 

cliente. 

As mesas serão dispostas para dois e quatro lugares podendo ser dispostas 

para mais pessoas conforme a necessidade. 

Os banheiros serão femininos e masculino, todos com acesso aos PNEs. 

A cozinha contará com uma instalação industrial, separada por dois setores, 

um para serem armazenados os produtos alimentícios e outro para utensílios em 

geral. Sendo que a cozinha também terá uma área somente para armazenamento 

de frios. 

O bar se localizará em local que não atrapalhe nenhum cliente e futuramente 

também será instalada uma Adega para vinhos.  

 

 

GERENTE 

FAXINEIRA 

GARÇON COZINHEIRO 

AUXILIAR DE 

COZINHA 

ATENDENTE CAIXA/BAR 
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Recursos Humanos  

A MFR contará com uma administradora que é a própria proprietária da 

empresa, como equipe de trabalho terá 01 (um) cozinheiro responsáveis pelo 

preparo dos alimentos, 01 (um) auxiliar de coxinha responsável prelo auxilio ao 

cozinheiro, 01 (uma) faxineira responsável pela limpeza do restaurante, no 

atendimento contará com 04 (quatro) garçons previamente selecionados e treinados 

para o atendimento ao cliente, 01 (um) caixa que será responsável pelo caixa e Bar 

e 01 (uma) atendente, responsável pelas reservas e recepção dos clientes.   

 A MFR terá uma empresa fornecedora de massas frescas que garantirá o 

sabor e a qualidade das massas. Os molhos serão preparados no próprio 

restaurante, utilizando especiarias e temperos da própria região. 

 Para o futuro a Massas Família Ribeiro – ME (MFR) tem como objetivos a 

instalação em prédio próprio, diminuindo custos como aluguel, expandir o 

restaurante abrindo filiais em outras cidades e até em outros estados. Produzir as 

próprias massas como a contratação de um especialista em massas caseiras. 

Aumento no quadro de funcionários possibilitando uma melhor remuneração com 

auxílios incluídos e programas de aperfeiçoamento do trabalho.  
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O PLANO FINANCEIRO  

Investimentos Iniciais  

 

Tabela 1 – Estimativa de Investimentos Iniciais 

 

Fonte: Autor 

 

 

Despesas Operacionais Mensais 

 

Tabela 2 - Estimativa com despesa operacional mensal 

 

Fonte: autor 

   

8.744,50R$     

Investimentos Fixos

Maquinas e Equipamentos 19.622,74R$   

Móveis e Utensílios 14.192,14R$   

Total dos investimentos iniciais 42.559,38R$  

Investimentos Pré-Operacionais

56,47%

28.892,72

16.315,26           

Estimativa de Faturamento mensal

Percentual do custo fixo x faturamento

Total

918,22

Depreciação

Salários + encargos

1.063,43

45,00Taxas administração de cartão

Material de escritório 100,00

150,00

7.652,03

Material de limpeza 200,00

Manutenção dos equipamentos

Pró-labore

Provisão de férias

Provisão 13º salário

999,00

688,68

11,00

89,90

788,00

Energia elétrica 900,00

Telefone

Honorários do contador

Gas P-45 560,00

Descrição
Custo Total 

Mensal (em R$)

Aluguel 2.000,00

IPTU 150,00

Água
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Capital de Giro 

 

Tabela 3 – Estimativa de Capital de Giro 

 

Fonte: Autor 

 

 

Faturamento 

 

Tabela 4 - Estimativa do faturamento mensal 

 

Fonte: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total do capital de giro 7.445,01

Investimentos financeiros R$

Estoque inicial 3.508,27

Caixa mínimo 3.936,74

Qtde (estimativa 

de venda)

Faturamento total 

(em R$)

120 6.269,20

120 6.407,10

120 8.018,76

120 7.200,17

Coca Cola Garrafa 1 litro 20 100,00

Coca Cola Lata 350 ml 40 160,00

Guaraná Antartica 2 litros 10 60,00

Fanta 2 litros 15 75,00

Fanta Lata 350 ml 40 160,00

Garrafinha de Água 500 ml 15 52,50

Suco de Laranja 40 240,00

Suco de Caju 20 100,00

10 50,00

28.892,72

4,00

3,50

5,00

5,00

Lasanha 66,82

5,00

Produto

Talharin

P.V unitário 

(R$)

52,24

4,00

6,00

Total

6,00

Rondelli 60,00

5,00

Spaguette Fresco 53,39

Suco de Goiaba
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Custo de Comercialização 

 

Tabela 5 – Estimativa do Custo de Comercialização 

 

Fonte: Autor 

 

 

Custo de Mercadoria Vendida 

 

Tabela 6 - Estimativa do Custo da Mercadoria Vendida e do Serviço Prestado 

 

 

Fonte: autor 

Faturamento 

Estimado

28.892,72

7.708,27

28.892,72

200,00

1,86%

5,00%

3.368,44

200,00

TOTAL (Subtotal 1 + 2)

-Propaganda

200,00

ICMS – Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços

ISS – Imposto sobre Serviços

Impostos Estaduais

Impostos Municipais

2 - Gastos com vendas

Subtotal 2

Subtotal 1

143,37

1.444,64

3.168,44

Impostos Federais

SIMPLES 5,47% 1.580,43

1. Impostos

Descrição Alíquota
Custo Total 

(R$

ICMS 

Unitário

ICMS 

Total

120 3,79 0,07 8,46 0,00 3,86 0,00

120 4,34 0,08 9,68 0,00 4,42

120 10,73 0,20 23,96 0,00 10,93

120 40,00 0,74 89,28 0,00 40,74

Coca Cola Garrafa 1 litro 20 4,00 0,07 1,49 0,00 4,07

Coca Cola Lata 350 ml 40 2,50 0,05 1,86 0,00 2,55

Guaraná Antartica 2 litros 10 5,00 0,09 0,93 0,00 5,09

Fanta 2 litros 15 5,00 0,09 1,40 0,00 5,09

Fanta Lata 350 ml 40 2,50 0,05 1,86 0,00 2,55

Garrafinha de Água 500 ml 15 2,00

Suco de Laranja 40 3,00

Suco de Caju 20 3,00

10 3,00

Total 690 138,91

Frete 

Total
Aquisição

ICMS (1,86%)
Frete 

Unitário

CMV 

Unitário

76,40

101,86

50,93

7.847,18

60,00

Suco de Goiaba 30,00

30,00

120,00

4.889,28

81,49

Spaguette Fresco 530,17

101,86

Lasanha 1.311,90

Rondelli 

Talharin 463,29

Produto
Estimativa de 

Vendas 
CMV (R$)
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Depreciação 

 

Tabela 7 - Estimativa da depreciação 

 

Fonte: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor do

Bem (R$)

Vida útil

em Anos

Depreciação

Anual (R$)

Depreciação

Mensal (R$)

8000 5 1.600,00 133,33

978,89 5 195,78 16,31

1.299,00 5 260 21,65

3.995,80 6 666 55,50

1.998,00 5 400 33,30

560,00 5 112 9,33

Lâmpadas Fluorescentes 220,35 2 110 9,18

Interrupitor Dimmer Rotativo 269,70 2 135 11,24

Notebook Asus 2.099,00 3 700 58,31

Ar condicionado 18.000 btus 8.202,00 5 1640 136,70

8.478,90 3 2.826,30 235,53

449,99 5 90,00 7,50

1.153,02 5 230,60 19,22

1.274,00 1 1.274,00 106,17

Colheres 6 unid 111,20 1 111,20 9,27

154,08 1 154,08 12,84

337,80 2 168,90 14,08

Frigideira Antiaderente 22 cm 92,91 2 46,46 3,87

Frigideira antiaderente 26 cm 197,70 2 98,85 8,24

899,00 1 899,00 74,92

850,00 1 850,00 70,83

35,94 1 35,94 3,00

Escorredeiras de macarrão 79,60 1 79,60 6,63

Pegadores de massas 78,00 1 78,00 6,50

6.942,93 1.063,43

Conchas 

Total

 Máquinas e equipamentos

Garfos

Mesa de Inox

Mesas de madeira com 4 cadeiras

Pia de Inox

Fogão Industrial 4 bocas com forno

Ativos fixos

Obras civis/reformas

Geladeira

Pratos de louça

Facas-cozinha

Copos de vidro

Jogo de panelas com 7 peças

Fogão comum 6 bocas com forno

Freezer Horizontal  2 Portas

Móveis e Utensílios

Botijão P-45
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Custo com Mão de Obra 

 

Tabela 8 – Estimativa do Custo com Mão de Obra 

 

Fonte: Autor 

 

 

Margem de Contribuição 

 

Tabela 9 – Estimativa da Margem de Contribuição 

 

Fonte: Autor 

 

Formula para calcular a MCT 

 

MCT = RBT – CVT 

Onde: 

MCT = Margem de contribuição total; 

RBT = Receita bruta total; 

CVT= Custo variável total. 

 

Alíquota  Total

Cozinheiro 1 823,23 8,00% 65,86 889,09

Aux. Cozinha 1 788,00 8,00% 63,04 851,04

Faxineira 1 788,00 8,00% 63,04 851,04

Garçon 4 823,23 8,00% 65,86 3.358,78

Caixa 1 788,00 8,00% 63,04 851,04

Atendente 1 788,00 8,00% 63,04 851,04

Total 1 9 4.798,46 383,88 7.652,03

Pró-labore 1 900,00 11,00% 99,00 999,00

Total 2 1 900,00 99,00 999,00

Total Geral 10,00 5.698,46 482,88 8.651,03

INSS

FGTS
Função Nº de Empregados

Salário Mensal 

(R$)
Total (R$)

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 61,18%

Receita bruta total 28.892,72

Custo variável total 11.215,62

19 

O 

P

L

A

N

O 

FI

N

A

N

C

EI

R

O  

 



82 
  

 
 

 

 

Estimativa de Resultado do Exercício - DRE 

 

Tabela 10 – Estimativa do DRE 

 

Fonte: Autor 

 

Ponto de Equilíbrio 

 

Tabela 11 – Estimativa do Ponto de Equilíbrio 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Calculo do Ponto de equilíbrio: 

PE: RT = CDT 

Onde: 

PE = Ponto de equilíbrio; 

CDT = Custos e despesas totais 

RT= Receita Total 

16.315,26

3. Margem de Contribuição (1 - 2) 17.677,10

(-) Custos CMV 7.847,18

(-) Impostos sobre vendas

(-) Gastos com vendas 200,00

Subtotal de 2 11.215,62

1. Receita Total com Vendas 28.892,72

1.361,845. Resultado Operacional (Lucro/Prejuízo) (3 - 4)

2. Custos Variáveis Totais

3.168,44

4. (-) Custos Fixos Totais

Custo fixo total 16.315,26

Margem de contribuição 61,18%

Ponto de equilíbrio R$ 26.666,83

Custo fixo total 16.315,26

Margem de contribuição 17.677,10

Ponto de equilíbrio - Qtde 637
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Taxa Interna de Retorno – TIR 

 

Tabela 12 - Prazo de Recuperação do Investimento - Payback 

 

Fonte: autor 

Período Fluxo de Caixa Final
Fluxo de Caixa 

Acumulado

0 -50.004,39 -50.004,39

1 1.361,84 -48.642,54 

2 1.361,84 -47.280,70 

3 1.361,84 -45.918,86 

4 1.361,84 -44.557,02 

5 1.361,84 -43.195,17 

6 1.361,84 -41.833,33 

7 1.361,84 -40.471,49 

8 1.361,84 -39.109,65 

9 1.361,84 -37.747,80 

10 1.361,84 -36.385,96 

11 1.361,84 -35.024,12 

12 1.361,84 -33.662,28 

13 1.361,84 -32.300,43 

14 1.361,84 -30.938,59 

15 1.361,84 -29.576,75 

16 1.361,84 -28.214,91 

17 1.361,84 -26.853,06 

18 1.361,84 -25.491,22 

19 1.361,84 -24.129,38 

20 1.361,84 -22.767,54 

21 1.361,84 -21.405,70 

22 1.361,84 -20.043,85 

23 1.361,84 -18.682,01 

24 1.361,84 -17.320,17 

25 1.361,84 -15.958,33 

26 1.361,84 -14.596,48 

27 1.361,84 -13.234,64 

28 1.361,84 -11.872,80 

29 1.361,84 -10.510,96 

30 1.361,84 -9.149,11 

31 1.361,84 -7.787,27 

32 1.361,84 -6.425,43 

33 1.361,84 -5.063,59 

34 1.361,84 -3.701,74 

35 1.361,84 -2.339,90 

36 1.361,84 -978,06 

37 1.361,84 383,78

36,72 mesesPayback Simples
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Fórmula para o cálculo do payback: 

 

PB =_______investimentos________ 

       entradas de caixa do período 

 

 

 

 

Fonte: autor 

 

Fórmula para cálculo da Taxa Interna de Retorno 

 

 

Onde:  = valor do fluxo de caixa no momento zero (recebimento – empréstimo, 

ou pagamento – investimento); 

FCj = fluxos previstos de entradas ou saídas de caixa em cada período de 

tempo; 

i = taxa de desconto que iguala, em determinada data, as entradas com as 

saídas previstas de caixa. Em outras palavras, i representa a taxa interna de 

retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR 0,04%

n

j=1

FCj

(1 + i)
jΣ=FC0

FC0
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Lucratividade 

Tabela 13 - A lucratividade 

 

   

Calculo da lucratividade 

Lucratividade = ___Lucro Líquido__  x 100 

                Receita Total 

 

 

Rentabilidade 

 

Tabela 14 -  A rentabilidade 

 

 

Calculo da Rentabilidade 

Rentabilidade = __Lucro Líquido____ x 100 

                 Investimento Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucratividade 4,71%

Rentabilidade 2,72%
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APÊNDICE 2 

APÊNDICE A- Questionário 

Caro participante. 

Este questionário de pesquisa tem por objetivo identificar as condições 

necessárias para a viabilidade de um Restaurante de massas. Ele faz parte do meu 

Trabalho de Conclusão de Curso sobre a viabilidade financeira e econômica na 

instalação do Restaurante Casa de Massas São José na Cidade de Araputanga-MT. 

Gostaria que me dispusesse de alguns minutos do seu tempo para que eu 

possa te entrevistar e você me responder da melhor forma que achar conveniente. 

Conto com a vossa contribuição. 

Obrigada 

Acadêmica Daiane Ribeiro da Silva – Graduando/Bacharelando em Administração 

pela Faculdade Católica Rainha da Paz- FCARP. 

 

 

1 Caracterização do entrevistado 

a)Idade 

(   ) 21 a 28 anos  ‘ (   ) 48 a 55 anos      

(   ) 29 a 36 anos   (   ) Acima de 55 anos     

(   ) 37 a 47 anos 

  

b)Estado Civil 

(   ) Solteira     (   ) Divorciada/separada 

(   ) Casada      (   ) União Estável 

 

c)Escolaridade 

(   ) Ensino Fundamental              (   ) Curso Técnico 

(   ) Ensino Médio     (   ) Nível Superior 

 

d)Local de trabalho 

(   ) Administração Pública    (   ) Iniciativa privada/comércio 

(   ) Iniciativa privada/indústria                (   ) Iniciativa privada/prestação de serviços 
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e)Função Profissional 

(   ) operacional (sem subordinados)   (   ) proprietário 

(   ) supervisão     (   ) doméstica 

(   ) gerência média     (   ) diarista 

(   ) alta gerência     (   ) não esta trabalhando no momento 

Pegar fundamentação nos livros de RH 

f) Renda Mensal  

(   ) até um salário mínimo R$ 788,00  (   ) de R$ 2.001,00 a 3.000,00 

(   ) de R$ 788,00 a 1.500,00    (   ) de R$ 3.001,00 a 4.000,00 

(   ) de R$ 1.501,00 a 2.000,00   (   ) acima de 4.000,00 

 

2 O que você espera de um restaurante neste segmento? 

(   ) Menor preço    (   ) Mix de produtos 

(   ) Maior qualidade            (   ) Só mais um lugar pra ir aos fins de 

semana 

 

3 Com qual frequência você iria no restaurante de massas? 

(   ) Dias alternados da semana            (   ) Todos os dias que funcionasse  

(   ) Só no final de semana            (   ) A cada 30 dias 

 

4 Qual o valor desprendido para alimentação fora de casa por mês?  

(   ) de R$ 50,00 a 80,00    (   ) de R$ 101,00 a 150,00 

(   ) de R$ 81,00 a 100,00   (   ) acima de R$ 150,00 

  

5 Onde costuma fazer suas refeições?  

(   ) Em casa     (   ) Leva sua refeição pronta para o trabalho 

(   ) No restaurante    (   ) Outros 

 

6 Caso faça suas refeições em casa, por qual motivo faz?  

(   ) Falta de opção    (   ) Preços altos 

(   ) Falta de qualidade             (   ) Outros 

(   ) Redução de Despesas 

7 Costuma fazer suas refeições sempre no mesmo restaurante?  
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(   ) Sim      (   ) As vezes  

(   ) Não 

 

8 Qual a principal vantagem do restaurante que frequenta?  

(   ) Agilidade no atendimento           (   )Conheço os proprietários  

(   )Mix de produtos             (   ) Outros 

 

9 Se houver um restaurante especializado em massas você frequentaria?  

(   ) Sim             (   ) Não 

 

10 Você substituiria o restaurante que costuma frequentar por um outro 

restaurante especializado em massas?   

(   ) Muito provável            (   ) Pouco provável 

(   ) Razoavelmente provável         (   ) Não trocaria 

  

11 Qual dos itens abaixo levaria você a frequentar o restaurante de massas?  

(   ) Melhor preço          (   )Atendimento 

(   ) Melhor qualidade            (   ) Mix de produtos 

  

12 Qual diferencial você espera do restaurante de massas?   

(   ) Atendimento          (   ) Qualidade 

(   ) Ambiente Familiar        (   ) Outro 

  

13 Você gostaria que o restaurante de massa funcionasse em que horário?  

(   ) Almoço (   ) Almoço e Jantar 

(   ) Jantar           (   ) Somente finais de semana 

 

14 Caso suas expectativas forem atendidas você indicaria o restaurante de 

massas?  

(   ) Sim         (   ) Talvez 

(   ) Não 
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15 Segundo as opções abaixo relacionadas, indicar a localização geográfica 

desejada.  

(   ) No centro 

(   ) Nos bairros 

(   ) Outros  


