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RESUMO
BECHTOLD, Gustavo Albuquerque; KVITKO, Larissa; Projeto de viabilidade para
implantação de um pub irlandês no bairro Trindade - Florianópolis/SC, 2006, 111 folhas.
Trabalho de conclusão de estágio (graduação em Administração), curso de Ciências da
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
Este trabalho trata-se de um projeto de viabilidade para implementação de um pub irlandês
no bairro Trindade, Florianópolis, SC. 0 objetivo geral deste 6: Desenvolver um projeto de
viabilidade econômico-financeira para a operacionalização de um bar com base no modelo
de um pub irlandês, situado no bairro Trindade, na cidade de Florianópolis/SC. Tendo
como objetivos específicos os seguintes: Definir os aspectos mercadológicos; Descrever os
aspectos administrativos; Analisar as aspectos técnicos; Definir os aspectos econômicos e
financeiros; Analisar aspectos jurídicos e legais. Quanto A metodologia o mesmo se
caracteriza por ser uma pesquisa conclusiva descritiva ocasional, os dados primários foram
obtidos através de aplicação de questionários e os dados secundários através de sites, livros
e dos próprios concorrentes. Conclui-se através da elaboração deste plano de negócios que,
a implantação do Dublin Pub é viável, desde que o empreendimento seja bem administrado.
0 setor no qual o pub está inserido é altamente competitivo e por isso os empreendedores
devem se manter sempre atentos As mudanças de mercado, conhecer integralmente seus
concorrentes e através deles buscar estratégias de diferenciação e inovação.
imprescindível também para o sucesso do empreendimento, conhecer profundamente os
desejos de seus consumidores e estar atento as possíveis mudanças que estes podem e,
certamente irão sofrer no decorrer da vida do pub, para que seja possível atender de
imediato as requisições dos freqüentadores do mesmo. Foi possível verificar que a
implementação. do Dublin Puh. feria otima aceitação, as pessoas entrevistadas se mostraram
extremamente empolgadas, quanto A possibilidade de implementação do mesmo e 95%
delas responderam que freqüentariam o empreendimento. Segundo a pesquisa realizada
observou-se que as pessoas (sexo masculino e feminino) das faixas etárias entre 17 e 25
anos são as mais interessadas na abertura do negócio, principalmente ern , função do
diferencial cultural que a proposta do empreendimento agrega. Ern função da localização
do pub, em sua proximidade A Universidade Federal de Santa Catarina e A Universidade do
Estado de Santa Catarina, os universitários são um target ern potencial do mercado. Um pub
irlandês se caracteriza principalmente pela variedade de cervejas comercializadas, porém
cervejas importadas custam mais caro e, foi identificado através da aplicação de
questionários, que a maioria das pessoas não estavam dispostas a pagar mais por cervejas
importadas, em função disso, optou-se por disponibilizar apenas cervejas nacionais, porém
mantendo a estrutura física de um bar dentro dos moldes propostos. Foi constatado que boa
parte da população que reside não só no bairro Trindade, mas também, nos bairros
próximos como Centro e Santa Mônica procuram empreendimentos na região da
localização proposta para a atividade de happy hour. Foi verificado também que não
importando .a faixa etária do entrevistado, a maioria atribuiu o "atendimento" como
principal fator na hora de escolher um bar, seguido ligeiramente pelo fator "preço" e
"bebidas", o que volta a fundamentar o ponto inicial dessas considerações sobre quais tipos
de cervejas oferecer, pois, obedecendo aos resultados da pesquisa é recomendável o
comércio de cervejas com preços até R$ 4,00 em um ambiente que se diferencie não só pela
temática de pub irlandês, mas também pelo excelente atendimento.
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1 INTRODUÇÃO

Este projeto apresenta um estudo de viabilidade para a implantação de um pub irlandês
no bairro Trindade, na cidade de Florianópolis, SC, que irá proporcionar além de conforto e
lazer, bebidas e comidas de excelente qualidade.
Com o intuito de aprimorar e por em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do
curso de graduação em Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina,
optou-se por realizar um projeto de viabilidade.
As etapas deste projeto constituem: análise teórica, descrição da metodologia e
pesquisa de Mercado para analisar a viabilidade de um pub irlandês e as eventuais mudanças
que este possa vir a sofrer para se adaptar aos desejos dos consumidores.
Para se abrir uma empresa em um mercado como o atual, altamente competitivo,
capitalista e imprevisível, deve-se levar em conta que o sucesso de qualquer negócio depende,
sobretudo, de um bom planejamento. Embora qualquer negócio ofereça riscos, é possível
prevenir-se contra eles, desde que se tenha um conhecimento amplo sobre o mercado no qual
a sua organização está inserida.
De acordo com dados do Sebrae (2004) 75% das pequenas empresas fecham as portas
nos três primeiros anos de vida, dados estatísticos que reforçam ainda mais a afirmativa
anterior de que planejamento e informação à respeito do mercado são ferramentas estratégicas
pára a sobrevivência de qualquer empresa.
Diante disso, é possível mensurar a importância da criação e análise de um projeto de
viabilidade no momenta de optar pela criação de um novo empreendimento. Tal projeto
permite ao empreendedor um amplo conhecimento de seu mercado consumidor, seus
fornecedores, concorrentes, além disso ainda permite que o proprietário da nova empresa,
tenha uma noção do quanto deve investir e em quanto tempo terá um retorno, entre outras
informações.
1.1 Problema e terna de pesquisa

0 tema do estudo deste trabalho busca contextualizar a um projeto de viabilidade

econômico-financeira de um bar inspirado nos moldes de um pub irlandês, no bairro Trindade,
do município de Florianópolis/SC.
Para se verificar se o negócio planejado pode ser bem sucedido, é necessário realizar
estudos teóricos e práticos levantando-se dados dos aspectos mercadológicos, administrativos,
13

jurídicos e legais, econômico-financeiros e estratégicos do projeto, para assim avaliar sua

viabilidade. '
Dessa forma, definiu-se o problema da pesquisa:
Como implantar um bar com base no modelo de um pub irlandês no bairro Trindade
em Florianópolis/SC?

0 presente trabalho pretende encontrar a resposta para esta questão levantando dados e
informações que verifiquem a viabilidade do empreendimento.

1.2 Objetivos do Projeto

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um projeto de viabilidade econômico-financeira para a operacionalização
de um bar com base no modelo de um pub irlandês, situado no bairro Trindade, na cidade de
Florianópolis/SC.

1.2.2 Objetivos Específicos

a) Definir os aspectos mercadológicos;
b) Descrever os aspectos administrativos;
c) Analisar os aspectos técnicos;
d) Definir os aspectos econômicos e financeiros;
e) Analisar aspectos jurídicos e legais;
Para a elaboração deste projeto, se faz necessário ainda à realização de uma pesquisa,
afim de se verificar os seguintes pontos:
a) Verificar a aceitação e a utilização dos serviços prestados pelo bar, por parte dos
consumidores;
b) Identificar 0 perfil sócio-econômico dos possíveis frequentadores do bar;

c) Averiguar a viabilidade de disponibilizar cervejas importadas no bar;
d) Relacionar a residência dos freqüentadores de bares corn a localização dos bares que
os mesmos freqüentam;
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1.3 Justificativa
Optou-se por realizar um plano de negócios acerca do empreendimento anteriormente
citado motivádos por uma necessidade pessoal de ambos os acadêmicos em termos de
entretenimento.
Pode-se observar ao longo dos anos a inexistência de locais urbanos, localizados nas
imediações da regido central de Florianópolis, que proporcionem uma alternativa as atuais
opções de lazer, que nesta cidade ficam muito restritas às praias no verão e aos shopping-

centers no inverno.
A proposta do empreendimento é criar uma atmosfera que faça com que cada cliente
sinta-se à vontade em uma reunião entre amigos, transformando seu happy hour num
endereço certo e freqüente.
Levando-se ern consideração o fato de grande parte do público-alvo residir ou
freqüentar o bairro em que se almeja inserir o negócio, e observando-se que se trata de um
local onde o fluxo de indivíduos é bastante intenso diariamente, além de se verificar sua
proximidade de lugares estratégicos da região, espera-se que

o empreendimento possa

satisfazer os anseios esperados pela população da região e demais interessados pelos serviços
e atrações oferecidos pelo negócio.
Acredita-se então que o projeto possa se tornar viável, levando-se em consideração a
possibilidade de o empreendimento oferecer um serviço com um diferencial da concorrência,
possibilitando não só a degustação de comidas e bebidas de qualidade, mas também a
constante exposição de fotografias e pinturas no ambiente do bar e ainda urna sala especial
para a exibição de curtas e longas metragens abertos para artistas amadores e profissionais
que necessitem de um espaço para seus trabalhos.
Concordando com o destaque que Bedburry (2002, p. 126) proporcionou as palavras
do idealizado.r da Starbucks, a maior rede de cafeterias do *mundo, Howard Schultz, "um
sanduíche de lanchonete enche a pança" apenas satisfazendo uma necessidade momentânea,
"mas uma boa cafeteria preenche a alma", onde pensamos que um ambiente bem estruturado e
com o foco na satisfação e entretenimento do cliente possa servir corno um ponto para sua
visita e retorno constantes.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Atualmente devido à instabilidade do competitivo mercado de trabalho inúmeras
pessoas vêem como alternativa iniciar um novo empreendimento. Assim, buscam desenvolver
algo que beneficie a sociedade, desejando sair da rotina bem como a vontade em obter maior
retorno financeiro.
Portanto, o empreendedor é o agente do processo de destruição criativa, processo que
faz com que constantemente se tenha um produto melhor ou mais barato, destruindo um
produto pior (Schumpeter, citado por Degen, 1979).
Esta etapa do trabalho tem como principal objetivo fazer urn levantamento dos
principais conceitos referentes aos aspectos mercadológicos, administrativos, técnicos,
econômico-financeiros, jurídico-legais e estratégicos do projeto, que se caracteriza por ser urn
estudo de viabilidade para a implantação de bar com base no modelo de um pub irlandês.
Assim, primeiramente, sera definido o termo projeto, seus tipos e etapas, a fim de que
tais etapas possam ser estudadas, para que quando forem analisadas na etapa de levantamento
dos dados, se verifique se este pode se tornar viável ou não.

2.1 Projeto
Para atingir um novo objetivo as empresas teoricamente tendem a seguir urna série de
etapas, geralmente através do que conhecemos como planejamento. É importante planejar

com cuidado a ordem em que ações e decisões serão efetuadas, para então atingir metas corn
maior eficiência.
Woiler & Mathias (1196, p. 23) definem o conceito de planejamento "como sendo um
processo de tomada de decisões interdependentes, decisões estas que procuram conduzir a
empresa para uma situação futura desejada".
0 processo de tornada de decisões, que caracteriza o planejamento, deve ser de alguma
forma preenchido com informações para que o mesmo aconteça, "afim de que as decisões
tomadas conduzam 6. empresa na direção desejada, é necessário um processo de coleta e
seleção de informações para realimentar o processo decisório" (WOILER & MATHIAS, p.
23).
0 conjunto de informações necessários para tal processo recebe a denominação de
projeto.
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Holanda (1975, p. 11) completa afirmando que "um projeto nada mais deve ser que
um conjunto de informações Ateis e objetivas, articuladas de forma metodologicamente
satisfatória e formando um contexto harmônico e coerente". Um projeto deve permanecer
sucinto e breve, fornecendo as informações necessárias para a tomada de decisão.
O objetivo final de um projeto é promover a idéia de investimento ou não de capital
sobre o mesmo através de partes interessadas, o conjunto de elementos de um projeto
"permite avaliar qualitativa e quantitativamente as vantagens ou desvantagens da aplicação de
recursos" BELCHIOR (1975, p. 12).
A seguir, se fará a classificação dos projetos em função dos seus tipos

e

posteriormenfe se fará um estudo sobre as etapas do projeto.
2.1.1 Tipos de Projetos

De acordo corn Holanda (1975) os projetos podem ser classificados das seguintes
formas:

a) agrícolas (inclusive pecuárias)
b) industriais (de indústrias extrativas e manufatureiras)
c) de serviços: 1) serviços básicos; 2) serviços sociais.
Os projetos ainda, de acordo com o autor, podem ser classificados conforme sua
finalidade, ou seja:
a) implantação (criação de uma unidade completamente nova)
b) expansão (aumentar a Area atualmente sendo utilizada)
c) modernização (adquirir novo maquindrio)
d) relocalização (mudar o local da atual produção)
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O projeto resultado do presente trabalho é um estudo de viabilidade para a
implantação de um novo empreendimento, que encontra sua classificação dentro da expansão
da categoria 'implantação proposta pelos autores Woiler & Mathias (1996):
a) projeto de viabilidade;
b) projeto final;
c) projeto de financiamento;

2.1.2 Etapas do Projeto

Um projeto pode apresentar um número de etapas variado conforme sua complexidade
(HOLANDA, 1975).
Três autores, o próprio Holanda, Buarque (1984) e Belchior (1972) consideram cinco
as etapas essenciais de um projeto, nas palavras de Buarque (1984, p.25 e 26) "basicamente o
processo de elaboração e execução do projeto, ao longo do tempo deve seguir 5 fases
distintas:
a) identificação da idéia
b) estudo de previabilidade
c) estudo de viabilidade
d) detalhamento da engenharia
e) execução
Conforme a idéia de simplicidade e concisão da definição de projeto anteriormente
destacada, Degen (1989. p. 17) identifica três etapas para o desenvolvimento do negócio:
a) Identificar a oportunidade de negocio e, coletar informações sobre ele.
b) Desenvolver o conceito do negócio com base nas informações coletadas,
identificar riscos, procurar experiências similares, analisar potencial de lucro e
crescimento e definir estratégia competitiva a ser adotada.
c) Implementar o empreendimento iniciando pela elaboração do plano de
negócios, definição de necessidades de recursos e suas fontes até sua completa
operacionalização.
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2.2 Aspectos Mercadológicos
De acordo com Kotler (1998, p. 31) "Um mercado consiste de todos os consumidores
potenciais que compartilham de urna necessidade ou desejo especifico, dispostos e habilitados
para fazer urna troca que satisfaça essa necessidade ou desejo".
O mércado representa um conjunto de transações, onde de um lado et á demanda e
do outro a oferta. "Quando abre um negócio o empreendedor passa a atuar do lado da oferta
(de bens ou serviços)" (CHIAVENATO, 1995, p. 17).
0 estudo de mercado é uma das etapas mais importantes e cruciais para a elaboração
de qualquer projeto de investimento, pois, é nesta etapa que serão coletadas as informações
úteis, para que se possa conhecer melhor o mercado em que o empreendimento irá atuar, tanto
em termos de consumidores como também em termos de fornecedores e concorrentes,
fundamental para o futuro empreendedor conhecer o mercado no qual deseja inserir
o seu negócio, a fim de que possa ingressar no mesmo corn sucesso, pois estará preparado
com informações úteis e relevantes para o negócio. A análise de mercado além de oferecer

elementos para a elaboração do projeto, também fornecerá dados para a possibilidade de
crescimento de produtos ou serviços frente a novas oportunidades oferecidas pelo mercado
em determinado período, além de também permitir a introdução ou obsolescência de produtos
ou serviços.
Tendo em vista a complexidade da análise de mercado e as fortes influências das
turbulências sofridas pela economia vigente no pais, o estudo de mercado compreende
algumas etapas, dentre elas: identificação do produto, delimitação da area de mercado,
dimensionamento da procura atual e potencial do produto, e a estimativa da oferta existente e
prevista para o futuro (HOLANDA, 1987).
Tais etapas serão descritas nos itens a seguir.

2.2.1 Mercado Consumidor
Chiavenato (1995, p. 16) define o mercado consumidor como sendo "o lugar onde
encontram-se os clientes para quem você produz e vende mercadorias ou presta seus serviços,
6 o conjunto de pessoas ou organizações que procuram bens ou serviços que uma empresa
vende para satisfazer suas necessidades".
"0 propósito do marketing é atender e satisfazer as necessidades e desejos dos
consumidores". Nunca foi simples entender o comportamento e conhecer os consumidores,
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podendo eles declarar determinado desejo, mas agir de outra maneira, podendo responder
apenas As influências de última hora (KOTLER, 1998, p. 161).

necessário estar atento aos mais variados pontos que podem influenciar o
consumidor, já conhecer seu público-alvo, o segmento de mercado que o empreendimento
pretende atender antes de sua implantação torna a tarefa mais objetiva. É parte da estratégia
competitiva da organização que deseja ascender no mercado atender imediatamente aos

mutáveis desejos de seus consumidores, pois, se esta não fizer, certamente outras o farão.
2.2.2 Mercado Fornecedor
Segundo Chiavenato (1995, p. 16) "t no mercado fornecedor que estão as empresas

que oferecem equipamentos, matérias-primas, materiais, embalagens, etc. de que você
necessita para produzir ou vender mercadorias ou prestar os serviços pretendidos".
Conforme Kotler (1998) afirma, os mercados fornecedores possuem algumas
características que contrastam fortemente com os mercados consumidores, entre etas: 1)
poucos compradores; 2) grandes compradores; 3) relacionamento estreito entre fornecedorcomprador. Para a seleção de fornecedores a empresa indica alguns aspectos necessários e a
importância de cada um deles, a escolha e a importância dos diferentes aspectos variam
conforme a situação de compra, como confiabilidade de entrega, preço, reputação, entre

outros.
possível também observar outros fatores no momento da escolha de um fornecedor,
como a facilidade na comunicação com o mesmo, sua agilidade e pontualidade no

atendimento e flexibilidade de negociação. Dessa forma se faz necessário conhecer a fundo
seus fornecedores evitando possíveis desconfortos que possam surgir em situações
emergenciais.
Para Degen (1989, p. 137) "t comum um fornecedor dispor-se a ajudar o futuro
empreendedor a começar seu negócio porque se a nova atividade for bem-sucedida o
fornecedor garante Um cliente fiel". Sabendo disso empresas que recém abriram suas portas

devem procurar os fornecedores mais dispostos a ajudá-los no sucesso do empreendimento, de
forma que cóncretizem parecerias que venham a estimular beneficios positivo § para ambas as
partes durante o seu relacionamento.
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2.2.3 Mercado Concorrente
São as organizações que estarão competindo diretamente pela atenção de seus clientes,
a fim de conquistá-los e manter uma relação de fidelidade ao longo do tempo. Para
Chiavenato (1995, p. 16) "0 mercado concorrente é composto pelas pessoas ou organizações
que oferecem mercadorias ou serviços similares ou equivalentes àqueles que você pretende
colocar no mercado consumidor".
Em um mercado altamente competitivo, conhecer seus concorrentes permite
organização oferecer beneficios ou produtos ou serviços diferenciados aos seus consumidores,
como em relação à preço, qualidade, estrutura, atendimento, design, entre outros, resultando
em um processo de atração dos consumidores mais eficiente.
Kotler (1998, p. 208) destaca a importância em conhecer seus concorrentes para o
planejamento, pois "a empresa deve constantemente comparar seus produtos, preços, canais e
promoção com seus concorrentes, desta maneira identificando areas de vantagem

e

desvantagem competitiva".
"Competitividade é a correta adequação das atividades do negocio ao seu micro
ambiente". (DEGEN, 1989, p. 106). 0 autor ainda destaca alguns pontos da correta
adequação:
a. bom atendimento das necessidades dos clientes
b. diferenciação do atendimento em relação aos concorrentes
c. bom relacionamento com os fornecedores
d. existência de barreiras à entrada de novos concorrentes

2.3 Aspectos Administrativos
Os aspectos administrativos de um projeto são caracterizados pela existência de uma

própria estrutura organizacional e administrativa para a execução do mesmo, a capacitação e
treinamento de pessoal para a execução das funções necessárias. (HOLANDA, 1975).
necessário elaborar uma estrutura organizacional inicial para a implantação e
operação do projeto. Chiavenato (1995, p. 59) explica que "para iniciar o negócio você

precisa ter o pessoal devidamente preparado para desenvolver as diversas tarefas e atividades
da empresa, quem e quais pessoas a colaborar no começo". '
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Os autores Wailer & Mathias (1996) também consideram a importância do
treinamento das pessoas que irão compor os quadros de implantação do projeto e Chiavenato
completa afirmando que "o melhor treinamento para a equipe é o conhecimento de todas as
facetas do negócio: o produto ou serviço, o cliente, o mercado concorrente, os fornecedores,
etc... O negócio precisa provocar elevado impacto sobre o cliente para marcar sua presença no
mercado".
Como foi mencionado anteriormente, em um ambiente altamente competitivo é
necessário que a organização planeje corretamente sua estrutura organizacional, incluindo o
número de funcionários necessários para atender seus consumidores de forma satisfatória e
com excelência. É importante também manter os funcionários informados a respeito dos
objetivos da empresa, para que dessa forma possam ter autonomia no momento de tomar
decisões acarretando dessa forma um maior vinculo de comprometimento do colaborador para
com a organização.

2.4 Aspectos Técnicos
Os aspectos técnicos dizem respeito A. localização, ou seja, o lugar onde as atividades
do negócio serão realizadas, ao tamanho do empreendimento, ou seja, seu espaço fisico
necessário para que suas atividades possam ser realizadas e por fim ao seu layout, o que diz
respeito à disposição de equipamentos, objetos e utensílios que serão úteis para o desempenho
do empreendimento.

2.4.1 Localização
0 local aonde se deseja instalar uma empresa, seja ela uma indústria de manufatura ou
uma empresa de serviços, é urna decisão de longo prazo que deve ser cuidadosamente
planejada pelo empreendedor. Essa decisão além de estratégica é indispensável para o
sucesso do negócio. A partir do momento em que o local é escolhido, a empresa Id permanece
por muito tempo e nesse período terá tranqüilidade para desenvolver suas atividades ou irá
arcar com os custos e demais problemas gerados pela escolha inadequada. t, portanto, uma
decisão tomada basicamente no sentido de procurar o menor custo para a instalação de uma
nova unidade ou para a mudança de instalações já existentes, bem como devem ser levados
em consideração outros fatores não econômicos.
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Segundo Rocha (1984), no que se refere ao aspecto custo, o administrador de
produção vai deparar-se com três tipos básicos:
a) Custos Tangíveis: são aqueles que podem ser medidos de forma direta. Ex:
Custo da aquisição de terreno, aluguel, custo de transporte do produto acabado
até os pontos de distribuição, impostos, água, energia elétrica, seguros, entre
outros.
b) Custos Intangíveis: Sao aqueles que não podem ser medidos diretamente, por
serem muitas vezes imprevisíveis. Ex: Relações tortuosas com sindicatos,
problemas em relação à mão de obra e custos devido a fenômenos naturais
como inundações e secas.
Além dos custos, outros fatores como: as necessidades do mercado local,
disponibilidade de mão de obra, fornecedores, concorrentes, incentivos fiscais, devem ser
observados no momento de decidir aonde o novo empreendimento irá se localizar. Para atrair
os clientes é importante que o local das instalações possua fácil acesso, seja seguro e com uma
boa infra-estrutura.
2.4.2 Tamar& e Layout
De acordo com Holanda (p.165), o tamanho de urn projeto é definido por sua
capacidade de produção, durante urn período de trabalho considerado normal.
Esse tamanho pode ser medido em termos das unidades ou do valor dos produtos ou
serviços produzidos ou em função de outros fatores como:

a) Quantidades de matérias-primas utilizadas;

b) Número de empregados ou operários;
c) Montante do investimento total;
d) Unidades especias;

imprescindível para a empresa iniciante visualizar corn antecedência o tamanho
necessário para a realização de suas atividades, evitando a necessidade de se fazer ajustes
posteriores que acarretarão em gastos que não foram planejados.

23

Um importante aspecto que deve ser considerado na implantação de urn
empreendimento é o layout. Segundo Chiavenato, o layout retrata o projeto da Area de
trabalho também chamado de arranjo físico e, representa a melhor disposição possível dos
móveis, equipamentos, maquindrios e utensílios se assemelhando a uma planta baixa de um
imóvel com seus respectivos cômodos.
Na visão de Holanda um bom arranjo físico deve ser capaz de alcançar o máximo de
economia de tempo, matéria prima e movimentos, levando em conta os seguintes princípios
básicos (1983, p.159):

1. Conceber o layout como um sistema integrado de produção, que deve atender
' as exigências de capacidade e qualidade da forma mais econômica possível.
2. Minimizar as distâncias a serem percorridas pelos materiais e operários.
3. Dispor os equipamentos de forma compatível com a seqüência do processo
produtivo, adotando soluções que permitam o trânsito em um só sentido e
evitando transtornos ou cruzamentos de rotas que possam provocar
congestionamentos, perdas de tempo e acidentes.
4. Aproveitar ao máximo o espaço disponível.
5. Resguardar a flexibilidade necessária para permitir futuras ampliações, ajustes
e rearranjos, com o mínimo de custos e perturbações.
de fundamental importância para a empresa analisar seu layout de forma que suas
atividades se tomem eficientes, acarretando em melhor desempenho tanto em termos de
tempo como também de custos. 0 layout bem planejado servirá também como um diferencial
para empresa, atraindo a atenção do cliente e agregando valor aos seus serviços ou produtos.
2.5 Aspectos Econômicos e Financeiros
Os aspectos econômicos e financeiros são uma das etapas mais importantes para a
elaboração do projeto, pois tem como objetivo determinar a viabilidade ou não do
empreendimento, em termos de expectativas em relação ao capital investido.
Para chegar à uma decisão, positiva ou negativa, de investimento deve-se buscar dados
que apresentarão a situação econômica do negócio no momento de sua abertura e. também em
termos de projeções futuras. Os dados coletados serão de grande importância para determinar
o montante a ser investido como quantia inicial para implantação da empresa, além disso,
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verificar seus custos fixos e variáveis, que acarretarão ao longo do tempo de forma a tornar o
planejamento da empresa mais consistente e coerente com a realidade do mercado em que
atua, assim contribuindo com maior segurança para a decisão final ao término da elaboração
de um projeto.
2.5.1 Receitas
A previsão de receitas do novo empreendimento é resultado de um planejamento
antecipado das vendas da empresa. De acordo com Brookson (2001), estimar o valor geral das
vendas da empresa constitui uma das tarefas mais dificeis do processo orçamentário.
No momento da elaboração de um plano de negócios a previsão de receitas sera
realizada através de uma pesquisa mercadológica que indicará as necessidades dos
consumidores, em potencial, dessa forma sera possível prever também de forma aproximada
quantidade de produtos a serem produzidos de acordo com a demanda e o preço dos produtos
vendidos. Tão importante quanto estimar receitas em um plano de negócios é fazer uma
estimativa dos custos.
2.5.2 Custos
Brookson (2001) afirma que, é fundamental classificar rigorosamente os custos para
fazer orçamentos que constituem uma base sólida para análises e decisões administrativas.
possível classificar os custos baseados no modo em que estes se relacionam com o
volume de vendas: os custos fixos não se alteram quando o volume de vendas cresce ou

diminui, por exemplo: aluguéis, custos com Area financeira e administrativa; os custos
variáveis se alteram proporcionalmente ao volume de vendas, são considerados custos
variáveis, gastos com matérias-primas e mão-de-obra de produção.
Os custos também podem ser classificados em diretos e indiretos. Os custos indiretos
caracterizam-se por incidirem em vários produtos e/ou serviços, já os custos diretos incidem
apenas em um produto ou serviço. Para ser ter uma noção realista, dos investimentos exigidos
pelo empreendimento, é necessário estipular cuidadosamente cada um dos custos.

25

2.5.3 Depreciação, Amortização e Exaustão
Segundo Gitman (2004), o administrador de empresas esta preocupado com o fluxo de
caixa, dessa forma para tornar possível o ajuste do resultado do exercício com a finalidade de
obter o fluxo de caixa das operações, todos os encargos não financeiros devem ser
acrescentados novamente ao lucro após o imposto de renda da empresa. Encargos não
desembolsáveis são despesas deduzidas da demonstração de resultados, mas que não
envolvem saídas reais de caixa durante o período. Os encargos não desembolsáveis mais
comuns são: ,
a) Depreciação: t. um fenômeno contábil caracterizado pela desvalorização
continua dos ativos imobilizados, em função do uso, desgaste e/ou
obsolescência.

A depreciação caracteriza-se como custo ou despesa

operacional, dependendo da situação.
b) Amortização: Eliminação gradual e periódica do ativo de uma empresa, como
encargos do exercício, das imobilizações financeiras ou imateriais.
c) Exaustão: Caracteriza-se pela perda de valor sofridas pelos ativos imobilizados
sujeitos à exploração e que se esgotam no decorrer do tempo, como, por
exemplo, as reservas minerais e vegetais.
"A depreciação e outros encargos não-desembolsáveis protegem a empresa dos
impostos ao diminuir o lucro tributável" (GITMAN, 2004 p.111).
2.5.4 Demonstrativos Financeiros
imprescindível para planejar e controlar fmanceiramente a empresa que o
empreendedor entenda algo a respeito de demonstrações financeiras. De acordo com
Chiavenato (1995 p. 134), a Lei 6404/76 determina que no final de cada exercício social, a
empresa elabore as seguintes demonstrações financeiras:
1: Balanço Patrimonial: Na visão de Marion (2003) é a principal .demonstração
contábil, reflete a posição fmanceira da empresa em um dado momento,
geralmente no final de um ano, ou em períodos pré-estabelecidos e que podem
sofrer variações de acordo com a política da empresa. 0 Balanço Patrimonial
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indica de uma só vez, todos os bens, valores a receber e valores a pagar em
determinada data.
2. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE): A finalidade da (DRE), é
demonstrar no final do exercício se o resultado do mesmo foi positivo ou
negativo em termos de lucratividade.
3. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR): "Explica a
variação do capital circulante liquido (Capital de Giro Próprio ou Capital de
Giro Liquido) ocorrida de um ano para o outro. Ajuda-nos a compreender
como e por que a Posição Financeira mudou de um ano para o outro" (Marion,
2003, p.255).
2.5.5 Análise de indices Financeiros
De acordo com Gitman (2004), a análise de demonstrações financeiras baseia-se no
uso de valores relativos ou indices. A análise de indices envolve métodos de cálculo e
interpretação de indices financeiros visando analisar e acompanhar o desempenho da empresa.
Os elementos básicos dessa análise são a demonstração de resultados e o balanço patrimonial
da empresa.
A análise de índice das demonstrações financeiras da empresa é de interesse dos
acionistas, tanto os atuais quanto os potenciais, ambos estão interessados nos níveis corrente e
futuro de risco e retorno da empresa, que vão afetar diretamente o valor das ações; credores,
que estão interessados na liquidez a curto prazo da empresa; assim como os administradores
da organizaçãO, que estão preocupados com todos os aspectos financeiros da empresa.
Os valores dos indices devem ser analisados e interpretados afim de se obter
conhecimento á respeito do desempenho da empresa, ou seja, se este foi negativo ou positivo.
As idéias e fórmulas expostas a seguir quanto à análise de indices financeiros foram todas
baseadas em Gitman (2004).
Dois tipos de comparação de indices podem ser feitas:
1. Análise em Corte Transversal ou análise Cross-Sectional: É também chamada
de benchmarking, é muito comum e envolve a comparação de indices de
empresas diferentes, porem do mesmo setor, em um mesmo período de tempo.
Geralmente as empresas procuram comparar os seus indices aos do principal
concorrente ou de um grupo de que deseja imitar.
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2. Análise de Séries Temporais: Avalia o desempenho ao longo dos anos. A
comparação de valores de indices atuais ern relação aos valores passados,
permite avaliar se a empresa está evoluindo, qualquer variação significativa de
um ano para o outro, pode ser indicio de problemas. A comparação dos indices
anuais consecutivamente, pode detectar o surgimento de tendências.
3: Análise Combinada: Caracteriza-se pela combinação dos dois tipos de
comparação de indices citados anteriormente. Permite avaliar a tendência do
comportamento de um índice em relação a tendência observada no setor.
Os indices financeiros podem ser divididos em quatro categorias básicas, indices de
Liquidez, Atividade e Endividamento, que medem o risco, indices de rentabilidade que
medem retorno e valor de mercado, que mede risco e retorno. A seguir serão expostos mais
detalhadamente os indices mais relevantes para os propósitos deste trabalho:
Índices de Rentabilidade: Permitem ao analista avaliar os lucros da empresa em
relação a certo nível de vendas, ativos ou ao volume de capital investido pelos proprietários.
Existem inúmeras medições de rentabilidade, com as expostas a seguir:
Margem de Lucro Bruto: Mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas
que resta após o pagamento do custo dos produtos vendidos. Quanto mais alta essa margem,
melhor. É calculada através da fórmula:
Margem de lucro bruto = lucro bruto
receita de vendas
Margem de Lucro Operacional: Mede a proporção de cada unidade monetária de
receita de vendas que permanece após a dedução de todos os custos e despesas, não incluindo
juros, impostos e dividendos de ações preferenciais. Represénta o "lucro pitro" obtido em
cada unidade de receita e quanto mais elevado essa margem, melhor. É calculada através da
fórmula:
Margem de lucro operacional = resultado operacional
receita de vendas

... (2)
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Margem de Lucro Liquido: Mede o sucesso da empresa em relação ao lucro sobre as
vendas. É representado pela fórmula:
Margem de lucro liquido = lucro liquido após o imposto de renda
vendas

(3 )

Margem de contribuição (MC): Representa o quanto cada produto vendido contribui
para pagar as despesas fixas mensais e com quanto contribui para formar o lucro.
representado através da fórmula a seguir:
MC = preço de venda — (custos variáveis + despesas comerciais) x 100

... (4)

preço de venda
Pay Back: É o período de recuperação dos investimentos feitos pelo proprietário da
empresa, Calcula-se o Pay Back através da fórmula:
Pay Back = investimento inicial total
lucro liquido mensal

(5)

Ponto de Equilíbrio: Representa o valor e/ou quantidade vendida que não apresenta
nem lucro nem prejuízo para a empresa. 0 primeiro passo, no calculo do ponto de equilíbrio
operacional, é decompor o custo dos produtos vendidos e as despesas operacionais em custos
fixos e variáveis. Os custos fixos são em função do tempo e não do volume de vendas, e
normalmente são custos contratuais. Calcula-se o ponto de equilíbrio a partir da seguinte
fórmula:

Volume de vendas =

(despesas fixas)

x vendas totais

... (6)

(margem de contribuição)
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Gitman (2004) previne sobre algumas precauções que devem ser tomadas no uso da
análise de indices:

1. A presença de diferenças discrepantes, em relação a norma do setor indicam
sintomas de algum problema;
2. Um índice isolado não apresenta informações suficientes, para se julgar o
desempenho da empresa;
3. Os indices que estão sendo comparados devem ser calculados com
demonstrações financeiras referentes ao mesmo período do ano;
4. É preferível usar demonstrações financeiras auditadas;
5 : Os dados financeiros que estão sendo comparados devem ter sido produzidos
. .
da mesma maneira, para que os resultados não sejam distorcidos;
6. Os resultados podem ser distorcidos pela inflação.

2.6 Aspectos Jurídicos e Legais

Segundos os autores Woiler & Mathias (1996, p. 37) os aspectos jurídicos apresentam
uma relação direta com a elaboração do projeto, "6 o que ocorre com a forma societária da
empresa: seu tipo, quais são os sócios e qual a participação acionária de cada um, o registro na
junta comercial, etc.". JA os aspectos legais estão relacionados com exigências legais e/ou
incentivos por parte de governos.
Para dar inicio as atividades o negócio precisa ser. legalmente . estabelecido e
constituído, o empreendedor pode começar seu negócio sozinho ou junto a um ou mais sócios,
para abrir uma sociedade existem diferentes alternativas jurídicas com diferentes tipos de
sócios previstas pela legislação brasileira, podendo ser classificadas de três formas jurídicas
básicas: a firma individual, a sociedade de pessoas e a sociedade anônima. (CHIAVENATO,
1995).
A firma individual é quando a empresa é constituída por um único empresário. A
sociedade de pessoas é quando duas ou mais pessoas constituem o empreendimento.
sociedade anônima é a empresa que tem o capital dividido em ações e a responsabilidade dos
acionistas é limitada à quantidade de ações que possuem". (LONGENECKER, 1997, p. 323).
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As empresas constituídas a partir de sociedades é o tipo de constituição jurídica
escolhido pelos acadêmicos do presente trabalho, podendo apresentar-se, segundo Chiavenato
(1995), sob diferentes formas de acordo com os interesses dos sócios:

a. Sociedade por firma ou nome coletivo
b. Sociedade de capital e indústria
c. Sociedade por quotas de responsabilidade limitada
d. Sociedade em comandita simples
e. Sociedade em comandita por ações
f.

Sociedade cooperativa

g. Sociedade por conta de participação
h. Sociedade anônima
0 tipo de sociedade a ser adotado pela equipe é a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, segundo Chiavenato (1995, p. 41) "6 uma associação de duas ou
mais pessoas, cuja responsabilidade frente aos direitos e obrigações da firma é limitada ao
valor do capital registrado em seu contrato social, pode funcionar com o nome de um dos
sócios ou adotar uma denominação social diferente".
Os aspectos legais relacionam-se com as exigências legais e/ou incentivos fornecidos
pelos governos federal, estadual e municipal. Nestas categorias enquadram-se os impostos, os
incentivos fiscais, estaduais e municipais para favorecer a instalação da empresa no local
determinado.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA
3.1 Classificação metodológica

De acordo com a necessidade de solucionar problemas e adquirir conhecimento, esta
pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa cientifica aplicada, cientifica porque utiliza
procedimentos rigorosos e passíveis de experimentação, podendo ser aceita pela comunidade
cientifica; e aplicada por haver uma motivação para resolver problemas concretos.
Segundo Mattar (2005), pode-se classificar diferentes tipos de pesquisas fazendo uso de
diferentes variáveis, conforme suas naturezas e suas contribuições para o entendimento do
processo de pesquisa. Sao elas:
Natureza das variáveis estudadas: Kirk & Miller (Kirk & Miller, apud Mattar, 2005
p.81) afirmam que as variáveis estudadas podem ser quantitativas ou qualitativas, onde a
primeira mede em certa escala a presença de determinado atributo, podendo-se utilizar
análises estatísticas formais, enquanto a segunda identifica a existência ou não de algo através
de perguntas abertas aos entrevistados.
As variáveis desta pesquisa são de natureza predominantemente quantitativa, pois visase medir o grau destas, e não há aprofundamento por parte dos pesquisadores de técnicas para
analisar variáveis qualitativas.
Natureza do relacionamento entre as variáveis estudadas: neste caso procura-se
diferenciar a pesquisa descritiva, onde a pesquisa responde questões do tipo: quem, o quê,
quanto, quando e onde; da pesquisa causal, que responderá a questão básica: por quê?
Portanto, a diferença entre ambas encontra-se nos seus objetivos.
Objetivo e grau em que o problema de pesquisa está cristalizado: neste caso pode-se
classificar pesquisas em exploratória, a qual não possui nem procedimentos bem estruturados
nem objetivos definidos, e visa apenas aprender mais sobre um determinado tema pouco
conhecido; ou conclusiva, a qual é bem estruturada com objetivos definidos visando obter
respostas para hipóteses previamente estabelecidas.
Dada essa classificação, a pesquisa conduzida é conclusiva descritiva, já que tem
como objetivo de descrever a opinião dos freqüentadores de bares.
Forma utilizada para a coleta de dados primários: a forma mais utilizada para obtenção
de dados primários em pesquisa é a comunicação com quem possui os dados. Tal
comunicação pode ser feita através de entrevistas, onde o entrevistado responde a perguntas
verbalmente, enquanto o entrevistador as anota, podendo ser feitas ern grupo ou
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individualmente, e por telefone ou pessoalmente. Outra forma de obter dados através da
comunicação seria através de questionários, que possibilita ao entrevistado ler e responder
diretamente as perguntas, sem a interferência do entrevistador, estas podem ser realizadas via
correio, fax, internet, etc. Além dessas há a pesquisa por observação, onde os dados são
obtidos através da observação de atos, comportamentos e fatos.
O método e técnica de coleta de dados primários utilizado é a comunicação com
detentores dos dados, feita através de entrevistas e questionários, que compreende, nesta
pesquisa, o uso de instrumentos de coleta de dados estruturados não disfarçados, os quais,
segundo Mattar (2005) são instrumentos utilizados em pesquisas conclusivas, onde as
perguntas sãô apresentadas claramente, fazendo uso das mesmas palavras semPre; respeitando
a ordem das questões e apresentando as mesmas alternativas de respostas para todos os
entrevistados, sendo realizado um pré-teste antes da sua efetiva utilização na coleta dos
mesmos. As perguntas apresentadas são todas com respostas fechadas, sendo tais perguntas
com respostas de escolha múltipla, podendo os respondentes optar por uma única resposta
dentre as alternativas expostas. Já os levantamentos em fontes secundárias, foram coletados
em livros, informações disponibilizadas por empresas e seus respectivos sites e levantamentos
estatisticos, como o IBGE.
0 escopo de pesquisa em termos de amplitude e profundidade: define a profundidade e a
amplitude em que os dados são coletados, onde profundidade é o quanto se explora o assunto
e a amplitude a possibilidade de generalização dos resultados a população. Neste caso,
podem-se definir três situações: o estudo de caso, que se refere a um estudo profundo, porém
não amplo; o levantamento amostral, o qual obtém-se dados que possam representar a
população, havendo amplitude na pesquisa, mas pouca profundidade; e por fim, o estudo de
campo que encontra-se entre os dois citados anteriormente, não havendo tanta profundidade
como no estudo de caso, todavia maior que o levantamento amostral, e utiliza-se de amostras
que permitam fazer análises estatísticas.
0 escopo utilizado nessa pesquisa é o levantamento amostral.
A dimensão no tempo: de acordo com a freqüência em que as pesquisas são realizadas
elas podem ser classificadas como pesquisas ocasionais ou evolutivas. A primeira é realizada
apenas uma vez e mostra um resultado instantâneo do fenômeno em estudo (ad-hoc); já a
pesquisa evolutiva é repetida periodicamente, e seus resultados são observado de acordo com
a evolução das variáveis pesquisadas no tempo.
Trata-se aqui de uma pesquisa ocasional, retratando o assunto com base no segundo
semestre de 2006.
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Possibilidade de controle sobre as variáveis em estudo: o controle que o pesquisador
tem sobre as variáveis é maior em pesquisas de laboratório, onde o pesquisador até pode ter
controle total destas, no entanto, a situação criada é irreal, não condizendo com as reações que
pode haver num ambiente real. Já a pesquisa experimental de campo se passa num ambiente
real, onde há controle de variáveis independentes, mas não de todas as variáveis possíveis
como no primeiro caso.
Por não haver um controle sobre as variáveis em estudo, a pesquisa sobre a aceitação a
implantação do Pub Dublin é uma pesquisa experimental de campo.
Ambiente de pesquisa: neste caso, procura-se diferenciar pesquisas de campo, de
pesquisas de laboratório e pesquisas por simulação. As pesquisas de campo são realizadas em
condições ambientais reais; as pesquisas de laboratório em condições artificiais; e por fim as
pesquisas por simulação em condições simuladas.
A pesquisa em questão é feita em condições reais, tratando-se assim de. uma pesquisa
de campo.
Resumindo, a metodologia de pesquisa utilizada 6: pesquisa conclusiva causal
ocasional, cujas variáveis serão quantitativas e os dados primários são coletados através de
entrevistas e questionários. 0 escopo da pesquisa a define como levantamento amostral, num
ambiente real, descrevendo uma pesquisa de campo, não havendo controle sobre as variáveis.
Após a coleta dos dados, estes foram codificados e digitados em uma planilha do
programa Excel, do Microsoft Office XP. Em tal programa foi feita a tabulação simples de
todos os dados pesquisados, e a tabulação cruzada de dados relevantes. Tais tabulações são
mostradas a partir de tabelas e alguns gráficos ilustrativos. De posse de tais contagens, fez-se
a análise dos dados, e a conclusão da pesquisa.

3.2 Limitações

Por ser tratar de uma pesquisa realizada com uma amostra não probabilistica, não se
está livre de erros amostrais, os quais surgem dado o número de elementos da amostra e do
processo de seleção desses elementos (MATTAR, 1998). Enquanto numa amostragem
probabilistica os elementos são escolhidos através de métodos aleatórios, na não
probabilistica há, pelo menos parcialmente, a influência do julgamento dos pesquisadores na
escolha do respondente, o que pode causar um erro amostral.
Além de a pesquisa ter ocorrido apenas em três zoneamentos do distrito central de
Florianópolis (Trindade, Centro e Santa Mônica), o fato de ,a pesquisa ser .feita com urna
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amostra não probabilistica impossibilita a generalização de seus resultados para toda a
população, o que limita a interpretação dos dados para demais pessoas e a precisão dos

resultados, não podendo usar suas informações como 100% corretas para a tomada de
decisões.

A amostra foi coletada por conveniência e tráfego, ou seja, as pessoas foram
pesquisadas 'dada alguma conveniência do pesquisador, no cdso, o local onde as pessoas se
encontravam, o que acarretou na variação tráfego. A limitação do método é que restringe-se a
pesquisar pessoas que freqüentavam determinado local em determinada data, eliminando

muitos possíveis respondentes.
3.3 Definição do universo e metodologia de seleção de amostra

0 universo objeto de estudo foi definido como as pessoas freqüentadoras de bares nos
zoneamentos Centro, Santa Mônica e Trindade, que fazem parte do distrito sede da cidade de
Florianópolis. De acordo com o Censo 2000 realizado pelo IBGE, essa população
corresponde a 19,96% do total de habitantes da cidade de Florianópolis . Q11 seja, 64.023

pessoas. Dentre os zoneamentos escolhidos para a pesquisa, o Centro possui o maior número
de residentes, com um total de 44.074 habitantes, seguido pela Trindade com 15.031 pessoas
e um com um número total um pouco abaixo se encontra a Santa Mônica 4.918 residentes.
(IBGE, 2000).

3.4 Cálculo e tipo de amostra

Por não existir uma listagem com os dados de todos os freqüentadores de bares da
região selecionada para a pesquisa, essa será uma amostragem não probabilistica, onde a

seleção dos elementos depende, pelo menos em parte, do julgamento e conveniência do
entrevistadoi no campo. Não há nenhuma chance conhecida de que um elemento qualquer da
população venha a fazer parte da amostra. Apesar da amostragem probabilistica ser superior,
teoricamente, sobre a não probabilistica, pelo fato de todo elemento da população possuir uma

chance igual e conhecida de ser selecionado para a amostra, na prática, ocorrem problemas
em sua aplicação enfraquecendo essa superioridade, podendo os entrevistadores não seguir
corretamente as instruções ao selecionar respondentes, omissão de respostas, recusa de alguns
elementos selecionados aleatoriamente para a pesquisa, etc. (MATTAR, 1999).
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Dentre as classificações básicas de amostragens não probabilisticas, a pesquisa a ser
conduzida será uma amostra por conveniência (ou acidental), aonde serão selecionados os
entrevistados pela própria conveniência do pesquisador, em locais de consumo do produto.
Dentre as variações das classificações básicas, sera adotada a amostra por tráfego, onde
pessoas residentes do campo de pesquisa, serão entrevistadas, sendo essas pessoas escolhidas
conforme as cotas determinadas. (MATTAR, 1999).
Para determinar o número de respondentes dos questionários, ou seja, o tamanho da
amostra sera vutilizado teoria estatística de amostragem. Mesmo sendo tecnicamente fácil,
. .
erros podem ocorrer durante a pesquisa de marketing. Esses erros são classificados como
erros amostrais, que ocorrem em função do número de elementos da amostra e do processo de
seleção desses elementos, e os erros não-amostrais, que são os erros cometidos que não sejam
oriundos do processo de seleção da amostra e o pesquisador não possui controle sobre eles. Já
a relação que ocorre entre o tamanho da amostra e os erros amostrais é que quanto maior a
amostra, menor serão os erros amostrais, cabendo ao pesquisador equilibrar o número de
respondentes para minimizar esses erros e resultar em uma maior precisão da amostra e
analogamente elevar o nível de confi ança da mesma. (MATTAR, 1999).
0 nível de confiança adotado na pesquisa é de 95%. Para este nível de confiabilidade,
o * valor da variável Z será 2. Para determinar a precisão da amostra, ou o erro máximo

absoluto admitido a pesquisa foi determinado 7% ou 0,07, A. medida que cresce o nível de
confiança, consequentemente eleva-se a precisão da pesquisa. Probabilidade para que as
fontes de dados possuam as informações necessárias (P) para a realização da pesquisa é de
50%, ou 0,5; probabilidade para que não possuam essas informações (Q) é de 50%, ou 0,5.
Utilizando a seguinte fórmula para determinação do tamanho da amostra (n) em
populações infmitas, tem-se:

n = Z2 . P . Q
e2

( 7)

Substituindo-se pelos valores:

n= 22 x 0,5 x 0,5
0,072
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Onde:
n = 204,08163

Ou seja:
Para que se tenha, nessa pesquisa, um erro máximo de 7%, a um nível de
confiabilidade de 95% e com uma probabilidade de ocorrência de 50%, tem-se que construir
uma amostra de 204 elementos.

3.5 Seleção das unidades de amostra
Muito embora urn número maior de pesquisados e/ou regiões a serem pesquisadas possa
resultar em análises mais expressivas da população de freqüentadores de bares das unidades
amostrais, Centro, Santa Mônica e Trindade, concentram considerável proporção da
população total.
Outro ponto forte para a seleção desses zoneamentos para a pesquisa de campo foi que
no bairro Centro através de observação direta ficou claro que os bares da região eram os mais
freqüentados em horário de happy hour, ou seja, a partir das 18hs00.
Os estabelecimentos localizados nos bairros Trindade e Santa Mônica foram escolhidos
pois se encontram no mesmo bairro do Pub Dublin e portanto são concorrentes diretos do
mesmo. De. acordo com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de
Florianópolis, HRBS, 36,23% dos bares e lanchonetes da cidade estão espalhados entre

Centro, Santa Mônica e Trindade.
A unidade amostral da pesquisa é constituída por homens e mulheres freqüentadores de
bares nos zoneamentos Centro, Santa Mônica e Trindade, do Distrito Sede de Florianópolis. A
pesquisa de campo propriamente foi realizada no período de 26 de outubro de 2006 a 28 de
outubro de 2006, estas datas foram escolhidas pois englobam os dias quinta, sexta e sábado,
que são os dias ern que os bares apresentam maior número de freqüentadores.
Por não possuir uma listagem com informações de todos os freqüentadores de bares da
região, a amostragem não probabilistica será realizada por conveniência e tráfego, nos bares a
serem descritos no cronograma a seguir:
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Tabela 01 — Cronograma de pesquisa

Bares

Frango e Fritas
Capita° GourMet
Cantina Pipa
Café Verissimo
Botequim
Ilhéus
H-pito

Dias da Semana
26/10/06 5' feira
26/10/06 5' feira
26/10/06 5a feira
27/10/06 e feira
28/10/06 sábado
28 1 10/06 sábado
28/10/06 sábado

Horário
20h0Omin — 22h0Omin
22h15min — 23h15min
23h3Omin — 00h3Oinin
20h0Omin — 21h0Omin
19h3Omin — 19h45min
20h0Omin — 20h15min
20h3Omin - 22h0Omin

Quantidade de
questionários
50
50
50 •
30
00*
00*
24

Fonte: Elaborado pelos Autores

* Embora os autores tivessem a intenção de aplicar os questionários nos bares Ilhéus e
Botequim, por serem estabelecimentos que possuem número elevado de clientes nos horários
de happy hour, os proprietários dos mesmos não autorizaram que seus freqüentadores fossem
abordados.
3.6 Relatório do pré-teste
Após a elaboração do instrumento de coleta de dados e de este ser revisado pelos
pesquisadores, chega-se a hora de pré-testd-lo. 0 pré-teste é a fase da pesquisa onde buscarse-á saber como o instrumento se comporta numa situação real (MATTAR, 1999). Certos
erros e incoerências que podem ter passado despercebidos pelos pesquisadores podem ser
detectados por outros, o que possibilita a melhoria do instrumento antes de começar a sua real
aplicação.
De acordo com Mattar (1999), o pré-teste objetiva verificar se os termos utilizados e
enunciados são compreendidos pelos respondentes da forma como os pesquisadores
planejaram, se as respostas para as questões fechadas estão completas, se a seqüência das
questões é cderente, se não ha alguma objeção na obtenção das respostas, e se a Maneira como
o questionário está estabelecido pode causar algum viés na resposta.
0 pré-teste desta pesquisa foi realizado com 60 pessoas. A versão submetida ao pré-

teste encontra-se nos Anexos.
Nenhum problema foi constatado no pré-teste nas seguintes questões: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,
10, 12, 13. Essas questões permanecerão no questionário final de forma idêntica à apresentada
no questionário do pré-teste, pois acredita-se que elas foram adequadamente compreendidas e
seus objetivos alcançados.
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Foram feitas criticas As seguintes questões: 4, 6, 11 e 14. Os problemas encontrados
serão mostrados neste relatório, justificando-se a permanência das questões sem alterações e
as modificações que foram feitas. Ern função do pré-teste foi verificada a necessidade do
acréscimo de duas novas questões.
Na questão 4, onde a pergunta identifica o grau de escolaridade do respondente foi
sugerido a inserção da opção "primário incompleto". A questão 4 é apresentada na seqüência:
4. Qual seu grau de escolaridade?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

( ) primário incompleto
( ) primário completo
( ) secundário incompleto
( ) secundário completo
( ) superior incompleto
( ) superior completo
g. ( ) pós-graduação
Com relação a questão 6 foi verificado a necessidade de acrescentar o propósito pelo

qual os entrevistados freqüentam os estabelecimentos em questão, verifica-se a seguir a
questão 6 com seu respectivo complemento:

6. Você tem o hábito de ir a bares / cafés com o propóstio de happy hour/reunião com amigos?
(

)

Sim

(

)

Não

Na questão 12 foi verificada a dificuldade e a demora na enumeração das alternativas
por parte dos respondentes, foi nos sugerido ao invés da enumeração de 1 a 7 dos atributos
preferenciais em um bar, marcar apenas as 2 alternativas mais importantes dentro do conceito
de cada respondente, resultando no seguinte:
12. Dos atributos a seguir quais os mais relevantes? (Marque apenas as DUAS alternativas que
você acha mais relevante)
a. ( ) Nome/Marca do bar
Atendimento
c. ( ) Comida
d. ( ) Tipos de cerveja
e. ( ) Decoração
f. ( ) Preço
b.

(

)

g. ( ) Badalação/entretenimento
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Ainda em função do pré-teste foi analisada a necessidade de algumas informações que

serão essenciais para a elaboração do projeto. A primeira questão a ser acrescentada foi como
alternativa referente a questão 6 onde verificava se os respondentes freqüentam bares ou cafés,
antes do pré-teste caso a pessoa respondesse de forma negativa ela não teria como justificar
no próprio questionário o motivo. Dessa maneira acrescentamos:

Se você não tem o hábito de ir a bares / cafés para happy hours/reuniões corn amigos, qual o
motivo?
a. ( ) Falta de opção
• b. ( ) Prêço
c. ( ) Localização
Outros motivos
d.

(

)

Outra necessidade verificada foi com relação As cervejas, acrescentamos uma nova

questão que irá identificar a marca preferencial de cerveja do respondente, logo abaixo
apresentamos a questão:

Qual a marca de cerveja de sua preferencia?
a. ( ) Antarctica
b. ( )Bavária
c. ( ) Bohemia
d. ( ) Brahma
e. ( ) Heineken

f. ) Kaiser
g. ( ) Skol
h. ( ) Sol
j. ( ) outras

A versão final do instrumento pode ser visualizada nos Anexos.
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4 PROJETO
4.1 Caracterização do Empreendimento
A realização deste projeto tem como objetivo a implantação de um bar tendo como
diferencial a temática com base em um pub irlandês. Dessa forma faz-se necessário
apresentação dos conceitos de bares, pubs e por fim de pubs irlandeses, a fim de caracterizar o
diferencial pretendido pelos idealizadores do projeto frente a concorrentes que atuem em
atividades semelhantes.
A seguir encontra-se descrito a caracterização de bares e as recomendações para o
bom funcionamento e sucesso do mesmo, de acordo com o Sebrae (2006).
Um bar pode ser caracterizado por um local onde se servem bebidas alcoólicas e não
alcoolicas,composto de um balcão e de bancos individuais , para os clientes se sentarem.
Existem alguns bares que além de balcão, possuem ambientes com pequenas mesas, cadeiras
e poltronas.
Dependendo da intensidade do fluxo de pessoas, um novo bar pode ser instalado
próximo de outros já existentes, dividindo o mercado e servindo como opção de escolha para
a clientela.
Este setor é bastante competitivo. Caberá ao empreendedor criar fatores de
diversificação, tais como qualidade dos produtos, higiene, sabor, atendimento e ambiente
agradável. Criar um prato ou bebida que seja um "carro chefe" permite certo destaque frente
aos concorrentes.
Algunias características são importantes: preocupação com o asseio pessoal e higiene,
. . .
boa aparência e bom contato pessoal. Ser paciente e gentil, ter flexibilidade, simpatia e
firmeza, contribuem bastante para o bom atendimento aos clientes.
As instalações são um fator de forte influência no aspecto de bem estar do cliente.
ainda fundamental que o bar tenha ambiente bem arejado e reflita segurança, respeito e
higiene. A exposição bem feita das bebidas oferece um bom visual do bar, podendo dar um
toque especial de bom gosto.
A origem da palavra bar é inglesa e significa barra, aquela que se apoia os pés no
balcão. Outra versão para o significado do nome é a barra (trave) de madeira em que se
amarravam os cavalos nos saloons do velho oeste norte americano (Sebrae, 2006).
0 bar também tem como característica ser urn forte ambiente social, um importante
instrumento para difusão de idéias assim como um polo de encontros. Local predileto para as
41

"happy-hours". As happy hours compreendem a socialização entre pessoas, geralmente após
um dia de trabalho, envolvendo o consumo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas,
acompanhados por petiscos em geral. Seu horário inicia geralmente As 18hs00min e se
estende até As 00hs00min. (Entrepreneur Press, 2003).

4.1.1 Pubs
0 pub é uma tradição inglesa que faz parte da historia da Inglaterra e da Irlanda, de
acordo com o dicionário Michaelis a palavra pub significa (taverna, bar). 0 primeiro pub foi
criado pelos romanos há quase dois mil anos atrás.
Na história inglesa os pubs ilustram o coração da comunidade, um local não só para
beber, mas para se encontrar com amigos, celebrar, jogar e falar de negócios. As

características de um pub são: bar rústico feito de madeira, com mesas e bancos altos, vários
tipos de cerveja, estilo de música rock, blues e jazz, ambiente fechado e escuro com pouca
iluminação. A idéia é você entrar em um pub e sentir-se como se estivesse na Irlanda.
Mundialmente conhecido como um bar, você encontra pubs no mundo inteiro,
inclusive no Brasil. Em Sao Paulo visitamos algumas adaptações, uma mistura, de Irlanda com
Brasil um exemplo é o Dynamite pub, localizado na Rua Cardeal Arcoverde n° 1857, um
outro exemplo é o Allblack, localizado na Rua Oscar Freire n° 163 e, uma opção mais
tradicional e aconchegante o Public Pub.
Geralmente um pub é frequentado por um público na faixa etária acima de 25 anos,
sendo a média de 30 a 45 anos. 0 principal produto dos pubs é a cerveja, sendo geralmente
acompanhado por petiscos ou aperitivos (Entrepreneur Press, 2003).
4.1.2 Pubs Irlandeses
Superficialmente existem poucas diferenças entre um pub Inglês
geralmente a versão irlandesa possui a fachada menos ornamentada

e Irlandês,

e 'sem placas de

identificação penduradas, o nome do pub geralmente está escrito em cima da porta.
Na Irlanda até a década de 60, os pubs possuiam um papel central na sociedade, o que
mudou com a chegada de cadeias de loja de departamentos e supermercados, pois, muitos
irlandeses compravam não só bebidas e petiscos nos pubs mais também, verduras, materiais
de limpeza e construção e outros produtos que hoje em dia são associados a produtos
comprados em supermercados.
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Muitos dos nomes de pubs na Irlanda são derivados de seus antigos donos, por
exemplo, Murphy's ou O'Connor's, alguns pubs tem seu nome derivado de ruas famosas
como a Sober Lane em Cork. Além disso, alguns pubs também são associados a famosos
escritores e poetas irlandeses como Patrick Kavanagh e James Joyce.
Devido as ondas de violência que assolaram a Irlanda e a Irlanda do Norte, houve um
decréscimo no número de turistas ao pais e muito pubs tiveram que remodelar seu interior
para poderem sobreviver a então nova realidade, transformando seus interiores no estilo de
pub Inglês. A' partir do final da década de 90 muitos pubs passaram por transformações para
retomarem o estilo original irlandês e por conseqüência atraii a nova ordem de turistas que
chega ao pais.
Uma outra característica forte dos pubs irlandeses é quase inexistência de comida em
seus cardápios, os donos de pub irlandeses apoiaram a decisão de servir comida nos bares
como um meio de faturar com a crescente indústria turística, mesmo assim alguns pubs do
interior não servem nenhum tipo de comida. Existem pubs irlandeses em várias partes do
mundo e sua popularidade cresceu consideravelmente nas décadas de 80 e 90, sendo hoje em
dia possível encontrar pubs irlandeses ern cidades como Nova York, Sao Paulo e Pequim.
A grande maioria dos pubs da Irlanda são de propriedade independente, alguns
pertencem a cadeias de pubs, mas nenhum possui envolvimento com qualquer cervejaria o
que caracteriza a grande quantidade de cervejas oferecidas (Entrepreneur Press., 2003).
4.1.3

Dublin Pub

As características, serviços e produtos oferecidos pelo Dublin Pub, foram definidos em
concordância com os conceitos de Pub Irlandês descritos acima.
Serão oferecidos para beber, variedades de cervejas, destilados, sucos e cafés. Corno
os pubs irlandeses possuem o costume de servir pouca ou quase nenhuma comida, optou-se
por oferecer no cardápio do Dublin apenas petiscos como, tábuas de carnes e de frios e
porções.
Ern termos de entretenimento, serão organizadas diversas exposições de artistas locais
e, ainda exibição de curtas e longas metragens. Em termos de música, será dada preferência
aos estilos rock, blues e ja7z que, conforme mencionado anteriormente, se caracterizam como
estilos musicais predominantes em pubs irlandeses.
No anexo 4 serão apresentadas fotos referentes a pubs irlandeses. No anexo 6 será
apresentado o cardápio.
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4.2 Resultado da Pesquisa
Após a realização das pesquisas com os questionários junto à amostra selecionada fezse necessária à análise dos dados pesquisados, onde foram realizadas tabulações simples e
cruzadas. As tabulações simples são as análises diretas de cada pergunta e suas respectivas
respostas, comentando seus eventuais indices percentuais relativos a cada alternativa de cada
questão.
Para as tabulações cruzadas foram realizadas cinco análises entre questões que
combinadas trouxeram dados relevantes à implementação do negócio.

4.2.1 Análise de tabulação simples
Começa-se a análise apresentando dados sócio-econômicos da amostra da pesquisa.
Através da tabela a seguir, percebe-se que a maioria dos entrevistados são homens. em torno
de 63%, enquanto que ern tomo de 37% dos questionários foram respondidos por mulheres.
Tabela 02 - Sexo
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Ferninino

Masculino
TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

77
127

37,7
62,3

204

100,0

Gráfico 01 — Sexo
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Foi verificado através da aplicação dos questionários que a maioria dos entrevistados
do sexo masculino, representando em tomo de 63% dos respondentes. Durante a aplicaçao
dos questionários não foi feita nenhuma distinção entre os sexos.
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Durante a segunda questão procurou-se verificar a faixa etária predominante dos
freqüentadores de bares pertencentes á. amostra estabelecida, verifica-se o resultado na tabela

a seguir:
Tabela 03 — Faixa Etária
ALTERNATIVAS
Abaixo de 16 anos
17 a 25 anos
25 a 30 anos
30 a 40 anos
Mais de 40 anos

RESPOSTAS
3
67

1,5
32,8
21,6
22,1
22,1

44

45
45

TOTAL
204
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

100

22%

0 Abaixo de 16 anos ta 17 a 25 anos
030 a 40 anos

0 25 a 30 anos

• Mais de 40 anos

Gráfico 02 — Faixa etária
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Através dos questionários aplicados A. amostra selecionada, observa-se que a maioria
dos freqüentadores de bares estão na faixa etária entre 17 a 25 anos, corn 33%, em seguida
com uma diferença de aproximadamente 11% estão praticamente empatadas com 22% cada,
as faixas etárias 25 a 30 anos, 30 a 40 anos e mais de 40 anos. Pessoas com menos de 16 anos
representaram pouco mais de 1% dos entrevistados. Também não foi feita nenhuma distinção
entre as faixas etárias durante a aplicação das pesquisas, mas foi constatado que a maioria dos
freqüentadores de bares durante happy hours tem mais de 25 anos, o que caracteriza dessa

maneira o público predominante durante a atividade.

45

Para a terceira questão procurou-se descobrir a renda pessoal ou familiar predominante
dos entrevistados, a tabela abaixo mostra os resultados obtidos durante a pesquisa:
Tabela 04 — Renda pessoal/familiar
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Ate R$ 500,00
De R$ 500,00 a R$ 1.000,00
De R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00
De R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00
Acima de R$ 2.000,00

13
17
28
25
121

%
6,4
8,3
13,7
12,3
59,3

204

100

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

DAté R$ 500,00

• De R$ 500,00 a R$ 1.000,00
o De R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 o De R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00
• Acima de R$ 2.000,00
Gráfico 03 — Renda pessoal/familiar da amostra

Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Percebe-se a partir dos dados coletados que a grande maioria, quase 60% dos 204
entrevistados possuem renda familiar ou pessoal acima de R$ 2.000,00 o que indica um

público com renda relativamente alta, um público propicio a gastar em atividades como happy
hour em seus horários de lazer. Com 14% dos pesquisados a renda pessoal/familiar entre
R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 está em segundo lugar e logo em seguida, corn 12%, está a renda
entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00. Verifica-se que as três faixas mais altas de rendas salariais
pesquisadas somam aproximadamente 86% dos pesquisados, indicando urna renda de pelo
menos R$ 1.000,00 mensais. A faixa salarial entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 foi a resposta de

8% dos entrevistados enquanto que a faixa salarial mais baixa entre as alternativas, att:!
R$ 500,00, recebeu 6% das respostas dos freqüentadores de bares.
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Para a quarta questão procurou-se verificar o grau de escolaridade dos respondentes
que fizeram parte da amostra, com alternativas que variavam desde primário incompleto at
pós-graduação, apresentam-se os resultados na tabela e gráfico a seguir:
Tabela 05 — Escolaridade
ALTERNATIVAS
Primário incompleto
Primário completo

RESPOSTAS

'Yo

Pós-graduação

3
2
6
29
65
44
55

1,5
1,0
2,9
14,2
31,9
21,6'
27,0

TOTAL

204

100

Segundo grau incompleto
Segundo grau completo
Superior incompleto
Superior completo

Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

o Primário incompleto

Primário completo

o Segundo grau incompleto o Segundo grau completo
• Superior incompleto
o Superior completo
• Pós-graduação
Gráfico 04 — Grau de escolaridade
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Com a realização da pesquisa foi possível verificar que a grande maioria dos
respondentes, aproximadamente 81%, possui pelo menos grau superior incompleto, que é a
característica predominante entre os respondentes, com 32% o. grau superior incompleto foi o

mais respondido entre as alternativas referentes ao grau de escolaridade. Logo em seguida.
com 27% estão os respondentes corn pós-graduação, e em terceiro lugar, com 22%, os
respondentes com grau superior completo. É possível observar que o público que freqüenta
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bares em horários de happy hour é um público com educação avançada. Em quarto lugar,
14% dos pesquisados possuem segundo grau completo e com segundo grau incompleto estio
3% dos entrevistados. As opções de primário completo e incompleto correspondem

a

aproximadamente 1% dos entrevistados cada.
Durante a quinta questão observou-se o local de residência dos entrevistados,
conforme tabela e gráfico abaixo verifica-se que:
Tabela 06 — Residência
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Centro
Trindade/Agronômica
Santa MônicatItacorubi
Norte da Ilha .
Sul da Ilha
Continente
Outros
TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

53
41
4
15
12
47
32

26,0
20,1
2,0
7,4
5,9
23,0
15,7

204

100,0

16%

23%

o Centro

• Trindade/Agronômica o Santa Mônica/ltacorubi

Li Norte da Ilha

• Sul da Ilha

El Continente

• Outros

Gráfico 05 — Residência
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Analisando os locais de residência dos entrevistados chega-se a conclusão que a
maioria mora na região denominada Centro, dentro do Zoneamento Central de Florianópolis.
com 26% dos entrevistados. Logo em seguida os moradores do Continente com 23% e em
terceiro lugar os moradores das regiões da Trindade e Agronômica, também pertencentes ao
Zoneamento . Central de Florianópolis. Conclui-se que a maior parte dos entievistados mora

nessas três regiões, totalizando 69% dos pesquisados. Norte da Ilha representa 7% dos
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entrevistados e Sul da Ilha outros 6%, enquanto Santa Mônica/Itacorubi é o local de
residência de:apenas 2% das pessoas da amostra. As pessoas que residem em outros lugares
que não os mencionados entre as alternativas da questão representaram 16% dos entrevistados.
A partir da sexta questão procura-se entrar diretamente e mais abertamente no hábito
dos pesquisados com relação aos bares que freqüentam, ou não. Logo na questão seis os
entrevistados foram abordados com a pergunta sobre sua condição de freqüentar bares ou
cafés para happy hours e/ou reuniões com amigos. A seguir mostra-se tabela e gráfico com as
respostas obtidas:

Tabela 07 — Condição de ir a bares/cafes

ALTER NATIVAS

RESPOSTAS

Sim

172

84,3

Não

32

15,7

204

100,0

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Gráfico 06— Condição de ir a bares/cafés

Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Através dos dados observados pode-se verificar que a grande maioria dos
entrevistados tem o hábito de freqüentar bares ou cafés corn o intuito de reunir-se corn amigos
e/ou happy hours, essa alternativa representou 84% dos entrevistados, contra 32% dos que não
possuem esse hábito.
Caso a pessoa respondesse positivamente à sexta questão não era necessária sua
resposta para. a sétima questão, que perguntava o motivo pelo qual aquelas pessoas não
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freqüentavam bares ou cafés. Observa-se que na sexta questão, 32 pessoas afirmavam que não
possuíam o hábito de ir a bares ou cafés, portanto o universo da sétima questão é referente a
essas 32 pessoas, a seguir as respostas obtidas através de tabela e gráfico:
Tabela 08 — Motivos da não freqüência
ALTERNATIVAS
Falta de opção
Preço
Localização
Outros motivos
TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

RESPOSTAS
5
2
3
22

15,6
6,3
9,4
68,8

32

100,0

o Falta de opção E Prego o Localização o Outros motivos

Gráfico 07 — Motivos da não freqüência
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

A partir das pessoas que não freqüentam bares ou cafés (universo de 32 pessoas.
conforme observado na questão anterior), a grande maioria possui motivos pelos quais não
foram identificados entra as alternativas da questão. Em segundo lugar, corn 16% encontra-se
a falta de opção de lugares que satisfaçam suas necessidades, em terceiro lugar corn 9% é o
fator localização que previne essas pessoas de freqüentarem bares ou cafés e por ultimo corn
6% está o fator prego, como sendo o menos importante segundo os entrevistados para a opção
de não freqüentarem bares ou cafés.
A oitava questão foi especificamente elaborada para as pessoas que responderam a
opção SIM na questão seis (universo de 172 pessoas), sobre sua opção de freqüentar ou não
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bares ou cafés. Esta questão trata mais especificamente sobre a freqüência destas pessoas aos
estabelecimentos em questão. A seguir apresentamos os dados obtidos:
Tabela 09— Freqüência

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Menos de 1 vez por semana
1 vez por semana
2 vezes por semana
3 vezes por semana
4 vezes ou mais por semana

42
63
42
25
13

24,4
36,6
24,4
14,5
7,6

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

172

100,0

o Menos de 1 vez por semana 11 1 vez por semana
o 2 vezes por semana

o 3 vezes por semana

• 4 vezes ou mais por semana

Gráfico 08 Freqüência
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários
—

A partir dos entrevistados que responderam que freqüentam bares ou cafés
conseguimos constatar que a maioria deles, aproximadamente 33% os freqüentam apenas urna
vez por semana, com 23 % dos respondentes está a opção em freqüentar bares ou cafés pelo
menos duas vezes por semana, o que caracteriza uma atividade habitual para essas pessoas (42
pessoas), enquanto 23% responderam que freqüentam menos de uma vez por semana,
podendo ser caracterizado como quinzenal ou mensal sua ida a bares ou cafés. Quatorze por
cento dos entrevistados freqüentam os estabelecimentos pelo menos três vezes por semana
enquanto 7% freqüentam pelos menos quatro vezes por semana.
Na questão número nove, foi perguntado aos selecionados da amostra qual a razão da
freqüência aos estabelecimentos em questão, se a negócios ou lazer. A partir desta questão
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entram novamente todos os pesquisados da amostra (universo de 204 respondentes). A seguir
tabela e gráfico com as respostas obtidas:
Tabela 10 — Motivo da freqüência
RESPOSTAS

c/o

Negócios

17

Lazer

187

8,3
91,7

TOTAL

204

100,0

ALTERNATIVAS

Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Gráfico 09 — Motivo da freqüência
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Nesta questão pode-se analisar que a grande maioria dos respondentes freqüenta bares
ou cafés pelo motivo de lazer, com 92% dos pesquisados respondendo esta alternativa. Oito
por cento das' pessoas pesquisadas vão a esses estabelecimentos por motivos de negócios. o
que aparentemente caracteriza o ambiente de um bar ou café como um ambiente com o intuito
para o lazer, onde as pessoas podem ir e esquecer da rotina de seus trabalhos durante as horas
livres (principalmente as horas que dizem respeito ao happy hour).
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Na décima questão identificou-se os principais lugares de Florianópolis onde se
encontram os bares ou cafés freqüentados pelos entrevistados, conforme mostra a tabela e
gráfico

a seguir:

Tabela 11 — Local de freqüência
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Centro

Trindade
Santa Mônica/Itacorubi
Outros

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

69
56
14
65

33,8
27,5
6,9
31,9

204

100,0

o Centro st Trindade o Santa Mônica/Itacorubi o Outros
Gráfico 10 — Local de freqüência

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados primários

Com os dados coletados observou-se que o local de preferencia quando freqüentam
bares ou cafés é bastante dividido, principalmente entre as opções Centro, com 34% e
Trindade, cdm 27%. 32% dos respondentes preferem outros lugares que não. foram citados
como alternativas na questão e o restante, 7% costuma freqüentar os estabelecimentos das
localidades Santa Mônicafitacorubi.
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'

1

A décima primeira questão diz respeito ao que as pessoas costumam beber e/ou comer
durante suas idas a bares ou cafés. Para responder a pergunta, as pessoas poderiam escolher
duas opções, conforme tabela e gráfico:

Tabela 12 — Produtos consumidos
ALTERNATIVAS
Refrigerantes

RESPOSTAS
37
14
198
67
81
11

9,1
3,4
48,5
16,4.
19,9
2,7

TOTAL
408
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

10 0, 0

Sucos

Cervejas
Destilados
Alimentos
Cafes

o Refrigerantes al Sucos o Cerejas o Destilados • Alimentos o Cafés

Gráfico 11 — Produtos consumidos
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Conforme observado nesta questão verifica-se que a maior parte dos entrevistados,
49% costumam consumir cervejas em bares, 20% das pessoas procuram alimentos (como
entradas, aperitivos), já 16% dão importância ao consumo de destilados, 9% tem como opção
bebidas não alcoólicas como refrigerantes, 3% preferem os sucos e outros 3% das respostas
caracterizam pessoas que procuram cafés quando vão a bares.
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Na décima segunda questão procurou-se definir o que realmente importa ao cliente no
momento de decisão de ir à um bar. Nesta pergunta o entrevista poderia marcar duas respostas,
conforme tabela e gráfico a seguir:

Tabela 13 — Fatores relevantes
ALTERNATIVAS
Nome/Marca do bar
Atendimento
Comida
Tipos de bebidas
Decoração
Preço
Badalação/entretenimento

RESPOSTAS

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

13%

8
151
34
51
30
81
53

2,0
37,0
8,3
12,5
7,4
19,9
13,0

408

100,0

2%
37%

20%

o Nome/Marca do bar

• Atendimento

o Tipos de bebidas
o Comida
o Preço
• Decoração
• Badalação/entretenimento
Gráfico 12 — Fatores relevantes
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados primários

Durante a análise da questão observa-se que 37% das opções dos entrevistados tem o
atendimento como principal item relevante quando decidem ir a um bar, 20% consideram o
fator preço relevante, empatadas as opções tipos de bebidas e badalação/entretenimento, com
13% cada, em seguida com 8% esta a opção comida como sendo fator relevante, 7% das
respostas dizem respeito à decoração e apenas 2% das respostas obtidas consideram o nome
ou a marca do bar como sendo um item relevante na hora de decidir qual estabelecimento
freqüentar.
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Nas questões treze e quatorze optou-se em focar atenção em relação as cervejas. Na
décima terceira questão perguntou-se qual a marca da preferência do entrevistado, sendo que
o mesmo poderia escolher duas alternativas que achasse mais conveniente, conforme tabela e

gráfico abaixo:

Tabela 14 — Marcas de cervejas preferidas
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS
70
7
138
24
13
14
124
4
14

17,2
1,7
33,8
5,9
3,2
3,4
30,4
1,0
3,4

408
TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

100

Antarctica

Bavária
Bohemia
Brahma
Heineken
Kaiser

Skol
Sol
Outras

Outras
Sol—

Antarctica

Bavária

Skol

Kaiser

Bohemia

Heineken
Brahma

o Antarctica
o Kaiser

• Bavária o Bohemia o Brahma
• Skol
Sol
• Outras

• Heineken

Gráfico 13 — Marcas de cervejas preferidas
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Conforme observado nesta questão pode-se concluir que por uma pequena mamem de
diferença, apenas 3%, a cerveja Bohemia foi considerada como marca de cerveja preferencial
entre os entrevistados, com 33% das respostas. A cerveja Skol vem logo em seguida com
aproximadamente 30% das respostas. Em terceiro lugar está a cerveja Antarctica corn 1 7%
das respostas, e logo atrás, com 6% esta a cerveja Brahma. Com 3% das preferências estao
praticamente empatadas as cervejas Heineken e Kaiser. A cerveja Sol atingiu 1%. 3% das
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respostas afirmaram que preferiam outras cervejas que não estavam listadas nas alternativas
da pergunta.
A décima quarta questão diz respeito A. opinião do entrevistado sobre se ele
freqüentaria ou não um empreendimento nos moldes que este plano de negócio se baseia, um

pub localizado no bairro Trindade. As respostas encontram-se abaixo:

Tabela 15 — Freqüentaria o pub
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Sim

Nâo

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

194
10

95,1
4,9

204

100,0

Gráfico 14 — Freqüentaria o pub

Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Observa-se a grande maioria dos entrevistados opinarem de forma positiva sobre sua
freqüência ou nap à um bar baseado no modelo de um pub localizado no bairro Trindade,

em

Florianópolis. 95% dos entrevistados, ou seja, 194 pessoas responderam que freqüentariam,

enquanto apenas 5% responderam de forma negativa.

57

A décima quinta pergunta do questionário aplicado revela o quanto a amostra
selecionada pagaria por uma cerveja em um bar, as respostas encontram-se na tabela e gráfico
a seguir:

Tabela 16— Prep da cerveja
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

4 reais
6 reais
8 reais
10 reais
12 reais ou mais

105
56
29
12
2

51,5
27,5
14,2
5,9
1,0

204

100,0

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

o 4 reais • 6 reais o 8 reais o 10 reais • 12 reais ou mais

Gráfico 15 — Preço da cerveja
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Pode-se observar a partir desta questão que a grande maioria dos entrevistados pagaria
R$ 4,00 por urna cerveja em um bar, 52% deles. 27% dos pesquisados admitem que pagariam
R$ 6,00 por .uma cerveja, 14% pagariam R$ 8,00 e 6% pagariam R$ 10,00. Apenas 1% dos
entrevistados admitem que pagariam R$ 12,00 ou mais por urna cerveja em urn bar, o que iiiio
torna viável a comercialização de cervejas importadas, como a Guiness, no pub. A Guiness
uma cerveja irlandesa muito presente nesse tipo de bar, no entanto entrando em contato corn o
distribuidor Diageo, foi constatado que um barril de 50 litros de chopp Guiness tern prego de
custo de R$ 685,00, o que acarretaria em um preço de custo para um caneco padrão de 500m1
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no valor de R$ 6,85, o preço de venda praticado não sairia por menos de R$ 10,00, valor que
segundo os pesquisados seria considerado impraticável.
A décima sexta e última pergunta era referente ao meio de comunicação da qual o
entrevistado mais utilizava para obter informações sobre lugares para se divertir na cidade de
Florianópolis. A seguir apresenta-se a tabela e o gráfico com as respostas obtidas:

Tabela 17 - Meios de comunicacão
RESPOSTAS

ALTERNATIVAS

TOTAL

,21,1
5,4
14,2
5,9
13,2
38,2
2,0

43
11
29
12
27
78
4

Jornal
Revistas
Amigos
Televisâo
Radio
Internet
Outros

100

204
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

▪ Revistas El Amigos
o Internet

0 Televisão

ra Outros

Gráfico 16 - Meios de comunicação
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Percebe-se que a maioria dos entrevistados tem a internet como principal meio de
divulgação sobre lugares para sair em Florianópolis, com 38% das respostas, em seguida está

o jornal com aproximadamente 21%, em terceiro e quarto lugares respectivamente estão os
amigos e o radio. Com apenas 6% está a televisão, um dos meios mais caros para ações de
comunicação e as revistas vêm em seguida com 5,4% das respostas.
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4.2.2 Análise de dados cruzados
O primeiro cruzamento de dados, entre as questões 5, referente ao local de residência

do entrevistado e l 0, referente ao local que costuma freqüentar quando vai a bares:

—

Residência x 1 ar aue fre tienta

RESIDENCIA

Centro

Trindade

FREQÜENTA
Sta.
Outros
Mônica/
Itacorubi
cy,
Q
%
Q
23
12
5
9
18
44
7
3
100
4
0
0
7
1
40
6
58
7
0
0
21
10
0
0
41
13
0
0
14

cya
Q
Q
%
23 43 13 25
Centro
4 10 16 39
Trindade/Agronômica
0
0
0
0
Santa Mônica/Itacorubi
33
3 20 5
Norte da Ilha
25
2 17 3
Sul da Ilha
24 51 13 28
Continente
19
6
13 41
Outros
69
56
TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

TOTAL

53
41
4'
15
12
47
32
204

Gráfico 17— Residência x lugar que freqüenta
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Com Os cruzamentos dos dados de residência e bairro onde costuma freqüentar bares
ou cafés pode-se verificar que das pessoas que residem no Centro (26% do total), 43%
freqüentam bares próximos ao local de residência, 25% freqüentam bares na Trindade, 9% no
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Santa Mônica/Itacorubi, enquanto 23% freqüentam bares em outros locais não mencionados
no questionário. Para os residentes do bairro Trindade, a primeira opção são bares do próprio
bairro 39% dos entrevistados, 10% freqüentam bares do Ceniro, mas 44% freqüentam bares
em outros lugares. Os residentes do Norte da Ilha têm a Trindade como terceira opção, com
33% dos entrevistados afirmando enquanto para os residentes do Sul da Ilha, a Trindade é o
destino número dois quando a escolha são bares. Para os moradores do Continente, 28%
preferem a Trindade enquanto 51% optam pelos bares do Centro.
0 segundo cruzamento foi referente à motivação de ir à um empreendimento como um
pub, questão 14 em função da renda pessoal/familiar do respondente, questão 3:
Tabela 19 — Renda x opinido
FREQÜENTARIA?
SIM

Renda pessoal/familiar mensal
Q
Até R$ 500,00
De R$ 500,00 a R$ 1.000,00
De R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00
De R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00
Acima de R$ 2.000,00

11
17
27
24
115
194

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Ate R$
500,00

85
100
96
96
95

NÃO
Q%
2 15
0
0
1
4
4
1
5
6
10

TOTAL

13
17

28
25
121
204

De R$
De R$
De R$ Acima de RS
2.000,00
1.500,00 a
500,00 a R$ 1.000,00 a
1.000,00
R$ 1.500,00 R$ 2.000,00

ci SIM E NÃO

Gráfico 18 — Renda x opinião
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Conforme analisado anteriormente 92% dos entrevistados freqüentariam urn pub no
bairro Trindade. Proporcionalmente, dos 8% de respostas negativas a maioria encontra-se por
parte dos entrevistados com rendimento de até R$ 500,00, nessa faixa de renda salarial. 15%
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responderam que no freqüentariam, entre as faixas salariais de R$ 1.000,00 a RS 1.500,00:
R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 e acima de R$ 2.000,00, entre 95% e 96% dos respondentes
afirmaram que freqüentariam o pub, entre os respondentes pertencentes a renda de R$ 500,00
a R$ 1.000,00, 100% responderam que freqüentariam o estabelecimento no bairro Trindade.

é referente também a motivaçãO do entrevistado. em freqüentar
o pub, mas desta vez em função da faixa etária. Seguem os dados abaixo:
O terbeiro cruzamento

Tabela 20 — Faixa etária x opinião
FREQÜENTARIA?
Faixa etária
Abaixo de 16 anos
17 a 25 anos
25 a 30 anos
30 a 40 anos
Mais de 40 anos

3
65
40
42
44

TOTAL

NA O

SI
100
97
91
93
98

o

Ok

O
2
4
3

o
3
9

7
2

10
194
TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

3
67
44
45
45
204

Gráfico 19 — Faixa etária x opinião
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Pode-se observar que proporcionalmente a faixa etária onde a resposta negativa foi
maior está na faixa entre 25 e 30 anos, com 9% das pessoas respondendo que não
freqüentariam o pub. Ainda proporcionalmente, a maior v an tagem de respostas positivas está
na faixa etária acima dos 40 anos, com 98% das pessoas afirmando que freqüentariam o
empreendimento. Em números absolutos a maior quantidade de respostas positivas esta na
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faixa etária dos 17 aos 25 anos, com 65 pessoas respondendo SIM e na faixa dos 25 a 30 anos.
encontra-se a maior quantidade de NÃO, onde 4 pessoas responderam que não iriam ao pub.
0 quarto cruzamento de dados será referente a faixa etária dos respondentes, questão 2.
mas desta vez em função dos atributos que as pessoas pertencentes à amostra consideram
mais relevantes na hora de escolher um bar, questão 12:
- Faixa etária x atributos
Abaixo de
16 anos
Q

17 a 25

25 a 30

30 a 40

Mais de

anos

anos

anos

40 anos

%

Q

2
42
11
21
9
26
23
134

Nome

0

Atendimento

2

0,0
1,3

Comida

0

0,0

Bebidas

2

Decoração

0

Prego

2

Badalação

0

3,9
0,0
2,5
0,0

%

Q

%

Q

%

Q

%

25
25 2
25 2
25,0 2
23,2
23,2
35
24,5
35
27,8 37
32,4 4 11,8 10 29,4 9 26,5
41,2 16 31,4 6 11,8 6 11,8
3,3 11 36,7 9 30,0
30,0 1
32,1 20 24,7 12 14,8 21 25,9
43,4 8 15,1 14 26,4 8 15,1
90
90
88

6
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados pr martos

TOTAL

TOTAL

8
151
34
51
30
81
53
408

o Nome • Atendimento o Comida o Bebidas • Decoração o Preço • Badalação
Gráfico 20 - Faixa etária x atributos
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

A partir do cruzamento dos dados é possível perceber que o atributo menos relevante para
todas as faixas etárias é o nome ou marca do estabelecimento, outro ponto em comum para
todas as faixas etárias é o quesito considerado mais relevante, o atendimento. seguido
ligeiramente pelo preço e em seguida pela bebida. Comida torna-se uni ponto não tão
relevante visto a forte associação de um bar com bebidas e não comida. Badalação torna-se
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relevante apenas nas faixas etárias 17 a 25 anos e 30 a 40 anos. Para o público de 30 a 40 anos,
o ponto decoração também torna-se consideravelmente relevante.
Observando as características de um pub destacadas no inicio deste trabalho afirma-se a
tendência de ser um empreendimento voltado para pessoas com 25 anos ou mais, mas devido
a localização próxima à UFSC e A Udesc, ressalta-se a necessidade de atrair um público mais
jovem, que é predominante entre a população universitária, freqüentadora do bairro Trindade
e imediações.0 próximo cruzamento é referente A marca de cerveja favorita dos respondentes,
questão 13, juntamente com o valor máximo que gostariam de pagar por uma cerveja, questão
- Marca x vai
12 reais
10 reais ou mais TOTAL
8 reais
6 reais
4 reais
Q%Q%
%
%Q
Q
%
Q
71
1,4
26 36,6 16 22,5 15 21,1 13 18,3 1
Antarctica
46
2,2
12 26,1 13 28,3 8 17,4 1
12 26,1
Bavaria
116
32 27,6 36 31,0 33 28,4 12 10,3 3 2,6
Bohemia
45
22 48,9 14 31,1 9 20,0 0 0,0 0 0,0
Brahma
2,2
45
12 26,7 20 44,4 11 24,4 1 2,2 1
Heineken
0
0
0,0
0
0
0,0
0,0
0
0,0
0
0
Kaiser
49
0
0,0
0,0
12,2
0
7 14,3 6
36 73,5
Skol
4
0,0 0 0,0 0 0,0
1 25,0 0
3 75,0
Sol
32
6,3
2
6,3
12,5
2
18,8
4
6
56,3
18
Outras
408
36
8
91
112
161
TOTAL
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

o Antarctica is Bavaria
El

Kaiser

• Skol

o Bohemia
Sol

o Brahma

• Heineken

• Outras

Gráfico 21 - Marca x valor
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Cruzando os dados entre marca de cerveja preferencial dos respondentes e o valor que
pagariam por uma cerveja, chega-se a conclusão de que os consumidores que estão dispostos
a pagar um preço mais elevado pelas cervejas são os consumidores de Bohemia, com 28,4%
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respondendo que pagariam R$ 8,00 e 10,3% afirmando que pagariam até R$ 16,00. Dentre os
que pagariam R$ 12,00 ou mais, o maior número de respondentes é ainda pertencente a
cerveja Bohemia.

A próxima análise de dados cruzados é referente aos meios de comunicação que os
respondentes utilizam para obter informações sobre lugares para encontrar amigos, se divertir,
sair para relaxar, em função das faixas etárias:
- Faixa etária x meio de comunica
17 a 25 anos

'lo

Q

%

Q

Mais de 40

30 a 40

Abaixo de
16 anos

25 a 30 anos
%

Q

anos

anos

Q

°A

%

Q

TOTAL

Jornal

o

0

8

11,9

1

2,3

19

42,2

15

33,3

43

Revistas

0

0

0

0,0

0

0,0

9

20,0

3

6,7

12

Amigos

0

0

7,5

19

43,2

3

6,7

2

4,4

29
12
27
75
6

5

Televisão

0

0

0

0,0

0,0

6

13,3

6

13,3

Radio

o

o

o

0,0

9

20,5

8

17,8

10

22,2

Internet

3

100

54

80,6

15

34,1

0

0,0

3

6,7

Outros

0

0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

6

13,3

0

4

45

5
44
67
3
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

TOTAL

204

ii
Jornal
• Rádio

13 Revistas Ei Amigos oTeIeAsão

o Internet a Outros

Gráfico 22 - Faixa etária x meios de comunicação
Fonte: Elaborado pelos Autores a partir de dados primários

Considerando as respostas obtidas verifica-se que a grande maioria dos entrevistados que
responderam _internet, pertencem as faixas etárias mais novas, na faixa etária com maior
número de respondentes, 17 a 25 anos, a internet corresponde.a 80% dos entrevistados como
principal meio de informação sobre lugares para sair em Florianópolis, para os pertencentes a
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faixa etária de 25 a anos, os amigos são a principal fonte com 43% das respostas, seguido
ligeiramente -pela internet com 34%, para as pessoas entre 30 e 40 anos, os jornais
representam .o principal meio de informação, o que funciona também para as pessoas acima de
40 anos, com 33% das respostas, seguido pelo radio com 22% das respostas.

4.2.3 Considerações da pesquisa
De acordo com as pesquisas realizadas consegue-se perceber que o empreendimento
tem uma boa aceitação, sendo que 95% dos entrevistados freqüentariam um empreendimento
com características de um pub irlandês, localizado no bairro Trindade.
Com relação as marcas de cervejas oferecidas, tinha-se o intuito de comercializar
cervejas importadas, porém essas têm um preço mais elevado, e foi constatado através da
análise de dados que a maioria das pessoas, aproximadamente . 52% dos entrevistados, não
pagariam mais do que R$ 4,00 por uma cerveja.
A localização que foi definida para o empreendimento mostrou-se ser uma escolha
interessante, visto que os entrevistados freqüentam bares em diferentes bairros da cidade, os
residentes dos bairros pesquisados, que representam quase 20% da população da cidade de
Florianópolis, na sua maioria freqüentam os bares nas suas proximidades. Dos residentes do
bairro Centro, 25% freqüentam bares no bairro Trindade, para os moradores do Norte da Ilha
esse percentual chega a 33%, para os do Sul da Ilha é de 25% e para os residentes do
Continente o percentual de freqüentadores de bares no bairro Trindade chega

a 28%.

Foi verificado também que não importando a faixa etária do entrevistado, a maioria
atribuiu o "atendimento" como principal fator na hora de escolher um bar, seguido
ligeiramente'pelo fator "prego" e "bebidas", o que volta a fundamentar o ponto inicial dessas
considerações sobre quais tipos de cervejas oferecer, pois, obedecendo aos resultados da
pesquisa seria recomendável

a oferta de cervejas com pregos até R$ 4,00 em um ambiente que

se diferencie não só pela temática de pub irlandês, mas também pelo excelente atendimento.
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4.3 Aspectos Mercadolúgicos

Com o propósito de poder identificar as três forças influentes no mercado em que o
pub irá atuar, serão analisados concorrentes, fornecedores e consumidores, a fim de poder
estabelecer •ações estratégicas, de atuação e comunicação, que irão . diferenciar o
empreendimento de seus concorrentes, atraindo assim maior número de consumidores e
realizando os melhores esquemas de parcerias com os fornecedores dispostos a tornar o
empreendimento um case de sucesso no mercado em que atua.
4.3.1 Mercado concorrente
O pub Dublin apresenta uma barreira de entrada razoavelmente baixa em função das
leis de incentivo As micro empresas e a lei municipal de incentivo A cultura e também em

função dos baixos custos de implementação do empreendimento, pois o aluguel não possui
um valor alto'e o imóvel locado já possui uma estrutura pronta para a instalação do pub. No
caso das barreiras de saída observamos questões como, a vendA dos equipamentos e a rescisão
contratual de todos os funcionários, que implica no pagamento de todas as dividas e multas.
Como concorrentes diretos classificamos os bares que tem como foco principal a
atividade de happy hour localizados no bairro Trindade, e como concorrentes indiretos os
bares localizados em bairros próximos A localização proposta, Centro e Santa
Mônica/Itacorubi, onde observou-se maior público no horário após As 18 horas e onde em
função disso foram aplicados os questionários, mesmo assim, em locais como o Ilhéus e o
Botequim os proprietários não permitiram que seus clientes fossem entrevistados.
Concorrentes diretos são: Cantina Pipa, Frango e Fritas e Capitão Gourmet.
D. Cantina Pipa:
• Pontos fortes: oferece vinhos a um preço acessível, localizado próximo
A Universidade Federal de Santa Catarina. Foi observada também a
predominância de público pertencente A faixa etária entre 18 e 25 anos.
• Pontos fracos: a infra-estrutura do ambiente não é confortável e não

comporta grande quantidade de pessoas, muitas mesas estão localizadas onde
não há proteção contra chuva e frio nas laterais do bar.
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Frango e Fritas:
• Pontos fortes: cardápio voltado para o público freqüentador de happy
hour à um preço acessível, possui variedade de cervejas, localização próxima
Universidade Federal de Santa Catarina.
• Pontos fracos: não possui som ambiente, o cardápio não atrai pessoas
que procuram opções mais saudáveis em alimentação.
)%t Capitão Gourmet:
• Pontos fortes: possui música ao vivo, cardápio bem variado, próximo ao
Terminal Urbano da Trindade e da Universidade Federal de Santa Catarina,
franqueado da marca Mini Kalzone.
• Pontos fracos: atendimento deficiente, falta de foco na confecção do
cardápio, muitas mesas estão localizadas ao ar livre o que causa transtornos em
dias de chuva e frio.
Foram classificados como concorrentes indiretos os bares que possuam um grande
fluxo de freqüentadores durante os horários de happy hour, localizados nos bairros próximos
ao empreendimento, Centro e Santa Mônica. Essas localizações foram principalmente
escolhidas em função do fácil acesso ao empreendimento para as pessoas que moram ou
encontram-se, por algum motivo, nestas regiões. Os concorrentes indiretos foram
classificados pela sua localização. No bairro Santa Mônica: Café Verissimo e Café dos
Versos:
Café Veríssimo:
• Pontos fortes: opções de lazer, como mesa de sinuca e aparelho de TV e
DVD, proximidade à Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc),
possui cardápio amplo englobando além dos habituais cervejas e lanches,
também há cafés e doces.
• Pontos fracos: o espaço é pequeno e ainda proporciona a opção de
reserva de determinadas areas, como a mesa de sinuca, o que causa transtornos
para o público que acaba não utilizando o espaço.
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> Café dos Versos:
• Pontos fortes: variedade de cafés, born atendimento, localização ern
centro comercial, próximo à UFSC e Udesc.
• Pontos fracos: apesar de ficar aberto durante os horários de happy hour,
o café não possui atrativos que atraiam um público para esse tipo de
entretenimento.

No bairro Centro, os concorrentes indiretos são: Cachapria da Ilha, Botequim, Ilhéus
e Agapito.
Cachacaria da Ilha:
• Pontos fortes: localização no Centro da cidade, próximo à Avenida Rio
Branco, região onde ha grande concentração de escritórios, oferece variedade
de cachaças e cervejas, o atendimento é excelente e a infra-estrutura é boa.
• Pontos fracos: cadeiras não confortáveis e preços altos.
> Botequim:
• Pontos fortes: localizado na Avenida Rio Branco, possui grande
quantidade de clientes que freqüentam o local assiduamente e música ao vivo.
• Pontos fracos: preços elevados
>
• Pontos fortes: música ao vivo, cardápio variado em termos de comidas

e bebidas, localização próxima à Avenida Rio Branco.
• Pontos fracos: não possui público seleto.

> Agapito:
• Pontos fortes: interação com o cliente, variedade de cervejas nacionais,
preços bem baixos, localização próxima à Avenida Rio Branco.
• Pontos fracos: não possui público seleto, não aceita cartões de crédito e
não abre aos sábados.
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Com.relação aos empreendimentos substitutos podemos destacar os restaurantes das
regiões do bairro Trindade, Centro e Santa Mônica/Itacorubi, pois muitas pessoas tam o
hábito de se reunir com o intuito de fazer happy hours ou encontrar amigos, entre outras
opções de lazer neste tipo de ambiente. Observamos que em alguns casos, empreendimentos
como shopping centers também poderiam vir a substituir os serviços do nosso

empreendimento.
4.3.2 Mercado fornecedor
Com relação aos fornecedores observamos uma grande flexibilidade na negociação de
preços, alguns dos fornecedores contatados oferecem incentivos (brindes

e descontos)

dependendo da quantidade de produtos adquiridos. Airidà observamds que alguns
fornecedores são praticamente únicos na região, porém mesmo assim mostraram-se flexíveis
com relação ao poder de barganha do cliente (pub) e apresentam pregos acessíveis.
Os idealizadores do pub procuraram concentrar suas atividades em um menor número
de fornecedores possíveis, mantendo a variedade de produtos, porém evitando maiores
transtornos que um grande número de fornecedores poderiam causar no inicio das atividades
de um novo empreendimento.
A seguir encontra-se a lista de fornecedores, com seus respectivos endereços

e

produtos:
Copapel - Comércio e Repos. de Papel

ADN Distribuidora de Alimentos

Rua Abelardo Manoel Peixes, 100

Rua Batista Independente, 115

Barreiros Sao José — SC
Tel: (48) 32468800

• São José — SC Tel (48) 33466184
Café

Papel Higiênico
Papel Toalha
Guardanapos

Vonpar Refrescos S/A
Rua João Frederico Martendal — Centro

Distr. de Alimentos Dequich LTDA

Antônio Carlos — SC Tel: (48) 21078300

Rua Athanásio Rosa, 445

Cervejas

Quaramirim --, SC Tel: (47) 33730123

Aguas

Destilados (whisky, tequila, vodka)

Refrigerantes
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Baia Norte LTDA
Rod. Amaro Antônio Vieira, 504
Florianópolis — SC Tel: (48) 334 2878

Açougue Kretzer

Equipamentos e utensílios para

Anexo: Direto do Campo

restaurantes

Centro- Florianópolis — SC
Tel: (48) 32233556

Direto do Campo

Carnes e frios

Rua Gustavo Richard, sin°
Centro- Florianópolis — SC
Tel: (48)32248041

Bbrasil LIDA

Frutas e verduras

Rua Pintor Eduardo Dias n° 225
Bairro: Jardim Atlântico

Cia do Queijo

São José —SC

Endereço nab divulgado pela empresa

Produtos de Limpeza

Tel: 32470700
Queijos

4.3.3 Mercado consumidor
Segundo a pesquisa realizada observamos que a grande maioria dos entrevistados
apresentaram reações positivas em relação à freqüentar o empreendimento, isso inclui
representantes das diferentes faixas etárias

e rendas salariais, porém observou-se

informalmente (pois todos os questionários foram aplicados individualmente e corn
explicações acerca do empreendimento, o que possibilitou aos entrevistadores ouvir um a um
a opinião de todos os entrevistados) que as pessoas (sexo masculino e feminino) da faixas
etárias entre 17 e 25 anos, são as mais interessadas na abertura do negócio, principalmente em
função do diferencial cultural que a proposta do empreendimento agrega. Em função da

a

localização do pub, em sua proximidade á Universidade Federal de Santa Catarina e
Universidade do Estado de Santa Catarina, os universitários são urn target ern potencial do
mercado.

Em função disso elaboramos um plano de ação para o público-alvo acima mencionado.
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4.3.4 Plano de Comunicação
Para se estabelecer um bom retomo ao empreendimento a ser criado é necessário
realizar um bom plano de ação seguindo a análise da indústria em questão. Identificamos
através do vau de receptividade gerado pela aplicação dos questionários, urn nicho de
mercado principal para o nosso negócio que são os universitários (das universidades próximas
ao pub, pertencentes As faixas etárias de 17 a 25 anos), este grupo demonstra como atributo
mais relevante num bar o atendimento.
Em virtude da análise dos questionários, essa faixa etária tem como principal meio
para obter informações a intemet, em função disso é através deste meio que realizaremos
ações para divulgar o empreendimento.
Em primeiro lugar se faz necessária a divulgação do negócio, para chamar a atenção
dos universitários, propomos um trabalho de comunicação mais informal, baseado
principalmente na distribuição de flyers e cartazes em locais estratégicos e a divulgação dos
serviços prestados através de blog, que não acarreta em custos de implantação ou manutenção
para a empresa, e sites especializados, como Guia Floripa e Click RBS.
0 Dublin deverá iniciar suas ações de comunicação antes mesmo de estar completo,
visando atrair um bom número de clientes potenciais para ele, já nos primeiros dias de
funcionamento.
No decorrer do primeiro ano, deve-se estabelecer uma força de marketing muito
grande, a fim de estabelecer o nome do pub no mercado altamente recente na regido, criando
assim uma barreira de entrada aos demais que estejam querendo integrar-se ao ramo. As ações
de comunicação deverão explorar muito o nome do negócio assim como os beneficios que o
mesmo oferece, a fim de atrair e cativar a atenção de seu mercado consumidor.
A partir do momento da abertura do pub, as estratégias para alcançar e também
fidelizar um público maior serão realizadas a partir de ações como double drinks (na compra
de um drink o cliente ganha outro igual), oferecimento de cortesias em datas comemorativas,
cadastro de clientes e organização de um mailing para informá-los sobre eventos, promoções,
novidades, exposições, entre outros. Como o questionário demonstrou o atendimento como o
principal ponto relevante na escolha de um bar os funcionários do Dublin receberão
treinamento intensivo para melhor atender seus consumidores.
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4.4 Aspectos Administrativos

Para o bom funcionamento de qualquer empreendimento, faz-se imprescindível
estabelecer as atividades que cada colaborador deverá exercer, evitando assim, que

determinadas atividades deixem de ser realizadas ou que muitos funcionários se concentrem
em tarefas que não exigem tantos esforços. A organização dos aspectos administrativos levará
em conta a descrição dos cargos de cada colaborador, assim como um organograma que
estabeleça a hierarquia necessária para o bom desempenho das atividades do negócio.
Não só a descrição dos cargos ou organograma, mas também é de extrema importância

o treinamento de cada funcionário para que estes realizem suas tarefas com excelência
estando dessa forma alinhados com os objetivos da organização.
4.4.1 Organograma

De acordo com empresários do setor, para um empreendimento que possui uma área
de 200 m2, 2 garçons e 2 barman são considerados como uma estrutura ideal para o
atendimento ao público, além dos funcionários encarregados dos serviços de limpeza e

segurança. Além dos funcionários contratados, os dois sócios .Gustavo Bechtold e Larissa
Kvitko estarão presentes junto ao cotidiano do Pub Dublin, desempenhando uma série de

funções que serão descritas no decorrer deste. A seguir o organograma da empresa seguido
pela descrição das funções de cada funcionário:

Gerente - sócio

Barman

Garcons

Gerente - sócio

Faxineira

Seeuranca .

Coz inheiro

Auxiliar de cozinha

Figura 01 — Organograma
Fonte: Elaborado pelos Autores
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4.4.2 Descrição dos cargos
Para o bom desempenho das atividades do pub serão necessários um número
determinado de funcionários conforme as informações mencionadas anteriormente. Para
satisfazer essa demanda se faz necessário, além dos 2 sócios gerentes, a contratação de oito

funcionários, detalhados a seguir:
• 2 gerentes (sócios);
• 2 garçons;
• 2 barman;
•

1 auxiliar de cozinha;

•

1 cozinheiro;

• 2 faxineiras;
•

1 segurança.

Cada um dos dez funcionários mencionados terão funções distintas, a seguir serão
descritas as atividades pertinentes a cada cargo:
Funções dos Gerentes:

•• Elaborar o planejamento, a organização e o coritrôle administra:tivó, financeiro
e de marketing;
•

Definir a programação dos eventos culturais do local;

•

Elaborar orçamentos.

• Negociar e comprar os produtos;
•

Receber e conferir os produtos;

•

Definir a localização e arranjo das mesas.

Funções do cozinheiro:
•

Zelar pela manutenção dos utensílios e equipamentos de cozinha;

• . Zelar pela limpeza da cozinha;
•

Preparar os pratos.
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Funções do auxiliar de cozinha:
•

Zelar pela manutenção dos utensílios e equipamentos de cozinha;

•

Zelar pela limpeza da cozinha;

•

Zelar pela organização e limpeza do estoque;

•

Ajudar o cozinheiro corn a preparação dos pratos.

Funções dos dois garçons e dos dois barman:
•

Atender aos clientes;

•

Auxiliar na conservação e limpeza do bar;

•

Auxiliar na definição da localização e arranjo das mesas;

•

Preparar e servir bebidas e petiscos;

Funções do segurança:
•

Garantir a segurança do empreendimento

Funções das duas faxineiras:
•

Manter todos os ambientes do Dublin Pub limpos diariamente.

4.4.3 Processo e horário de trabalho

0 processo operacional do Pub Dublin é constituído por algumas etapas: aquisição e
pagamento de mercadorias junto aos fornecedores; recebimento e conferência . dos produtos;
alojamento das mercadorias no depósito do bar; venda dos produtos junto aos consumidores;
recebimento/pagamento. 0 pub adotará as seguintes formas de pagamento, A vista, cartões de
crédito e débito.
0 pub ficará aberto seis dias por semana, de terça-feira A quinta-feira e domingo, o
pub funcionará das 18h0Omin As 00h0Omin. Na sexta-feira e no sábado o pub ficará aberto das
18h0Omin As 02h0Omin.
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4.5 Aspectos Técnicos

Os aspectos técnicos englobam as seguintes características: localização, layout e
. .
tamanho, e serão de fundamental importância para a apresentação fisica do pub aos seus
clientes.
4.5.1 Localização

0 local escolhido para a instalação do Dublin Pub foi o bairro Trindade. Essa decisão
foi tomada pelos proprietários do empreendimento, em função de que foi observada pelos
mesmos, a falta de um ambiente agradável tanto neste bairro, quanto nos bairros próximos,
que propiciasse um confortável encontro entre amigos ou um happy hour após urn fatídico dia
de trabalho aliado a opções de cultura, como exposições, entre outros.
A escolha pelo local se tomou ainda mais interessante, quando se tomou conhecimento
de um imóvel disponível para locação na Rua Lauro Linhares n° 1154, e que se encontrava em
perfeitas condições para a instalação do Pub.
O imóvel se encontra localizado muito próximo as duas principais universidades da
cidade de Florianópolis, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC), locais onde se encontra um público que é de interesse
do empreendimento explorar.
0 local é de fácil acesso, pois, se encontra localizado em região central, apenas dez
minutos do centro de Florianópolis e também muito próximo a outros bairros da região, corno
Pantanal, Carvoeira, Serrinha, Córrego Grande, Santa Mônica, Agronômica e Itacorubi. Para
aqueles consumidores que utilizam o transporte coletivo, a vantagem é a proximidade do
Terminal Integrado de Transporte (TITRI) que se situa à apenas cinco minutos (A pé) do
empreendimento. A acessibilidade do local facilita tanto a visita dos clientes, como também a
entrega de mercadorias pelos fornecedores.
Apesar do Pub não possuir estacionamento próprio, as ruas ao seu redor, são seguras e
possuem amplo espaço que podem ser utilizados como estacionamento por seus clientes.
No Anexo 5 encontra-se a foto da fachada do prédio já personalizada para a abertura
do empreendimento.
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4.5.2 Layout e tamanho
As instalações do Pub Dublin foram planejadas de forma a unir a temática de um Pub
Irlandês com o máximo de conforto, a fim de que seus clientes se sintam tentados a passar
agradáveis horas de lazer dentro do empreendimento.
0 pub se localiza dentro de uma antiga casa de dois andares, que foi construída no
inicio da década de 60, pelo senhor Alcebiades Costa. Por volta da década de 70 a casa sofreu
reformas, que não foram aprovadas pela Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos de
Florianópolis (SUSP) e, portanto o mesmo não possuía a planta com as devidas alterações
para a consulta, assim como o proprietário do imóvel, porém a fim de se fazer uma estimativa
tanto de tamanho, como para tomar disponível para consulta apresenta-se na página seguinte
o desenho representando o layout do Pub Dublin, o desenho foi realizado tomando como base
a planta original da casa na qual foram feitas as devidas modificações para que a planta se
pareça ao maxim), com o layout da casa atualmente.
0 imóvel que hospeda o Dublin, é um amplo espaço, com cerca de 200 m 2, dois
andares, banheiros masculino e feminino tanto no primeiro, quanto no segundo andar, cozinha
e um espaço que pode ser utilizado como depósito.
A seguir encontram-se descritas, os móveis, equipamentos e utensílios adquiridos
pelos proprietários da empresa, a fim de fazer com que o Pub funcione de forma excelente:
1 refrigerador

Ar condicionado Central

1 freezer

Aparelhagem completa de som

1 microondas

Home Theater

1 fogão

Amplo balcão

1 liquidificador

Computadores

1 .bebedor

Impressoras

1 exaustor

Calculadora

Copos, pratos, talheres entre outros

Mesas

utensílios de cozinha

Sofas

Cafeteira

Cadeiras

Expositor de bebida

Lixeiras
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Figura 02 — Layout do primeiro andar
Fonte: Elaborado pelo ilustrador Igor Baranenko, 2006
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Figura 03 — Layout do segundo andar
Fonte: Elaborado pelo ilustrador Igor Baranenko, 2006
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4.6 Aspectos Jurídicos e Legais

A empresa será registrada na Junta Comercial do Estado e optou-se pela forma de
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, onde cada sócio participa com uma parte
do capital social, sendo que após a integralização deste capital, os sócios ficarão isentos de
responder com seus bens particulares qualquer divida da empresa.
Com relação ao seu faturamento, a empresa sell enquadrada como Microempresa,
optante do SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).
Já quanto à sua formação, a empresa será composta por dois sócios: Gustavo
Albuquerque Bechtold e Larissa Kvitko, sendo o capital necessário constituído por cotas de
igual valor para cada um, evitando assim a necessidade de qualquer tipo de financiamento.
4.6.1 Características da empresa
Tipo de negócio: Comércio
Ramo de atividade: Bar
Denominação da empresa: Bechtold e Kvitko Ltda.
Nome Fantasia: Pub Dublin
Endereço: Rua Lauro Linhares, no 1154, Trindade - Florianópolis/SC
Sede e Foro: Bechtold e Kvitko Ltda. terá sua sede e foro no município de Florianópolis,
estado de Santa Catarina.
Forma jurídica: Bechtold e Kvitko Ltda. será uma sociedade por cotas de responsabilidade
limitada.
Objeto social: a sociedade terá como objeto social a comercialização de comidas e bebidas.
Missão da empresa: Prestar um serviço de qualidade, com preços acessíveis, visando o
entretenimento dos clientes, através da criação de um ambiente agradável para a prática do
happy hour.
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4.6.2 Etapas para o registro da empresa
Segundo o Sebrae/SC, para que o empreendimento funcione legalmente, deverá ser registrado
conforme as seguintes etapas:

•

P Etapa

•

2 Etapa — Receita Federal

•

3' Etapa — Registro da empresa na Junta Comercial do Estado (JECESC)

•

4' Etapa — Obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF)
junto a Receita Federal;

•

5' Etapa — Obtenção da Inscrição Estadual (CORFE), Secretaria da Fazenda;

Consulta de Viabilidade

• 6a Etapa — Obtenção do alvará e inscrição no Cadastro Fiscal, junto a Prefeitura
Municipal e Secretaria de Finanças.
4.6.3 0 imposto SIMPLES
A empresa optou pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. De acordo com
o § 1 0 do Art. 3° da Legislação do SIMPLES, a inscrição no mesmo implica pagamento
mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições:
a. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b. Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;
c, Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL;
d. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
e. Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f. Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica.
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No que se refere ao valor devido mensalmente pela empresa de pequeno porte. este
será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal, dos seguintes
percentuais conforme Art. 5° item I da Legislação do SIMPLES:
a. De R$ 120.000,01 até R$ 240.000,00 - 5,4%
b. - De R$ 240.000,01 até R$ 360.000,00 - 5,8%

c: De R$ 360.000,01 até R$ 480.000,00 - 6,2%
d. De R$ 480.000,01 até R$ 600.000,00 - 6,6%
e. De R$ 600.000,01 até R$ 720.000,00 - 7%
0 pagamento unificado de impostos e contribuições será feito até o décimo dia do mês
subseqüente àquele em que houver sido auferido a receita bruta. 0 pagamento serti feito
mediante documentação única e especifica instituída pela Secretaria da Receita Federal:
DARF - SIMPLES. A empresa que optar pelo SIMPLES deverá fazer sua inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF.
4.6.4 Logomarca

Visando facilitar para o público a identificação do serviço prestado e a fixação do
nome no mercado, a empresa optou pelo desenvolvimento de uma logomarca, que encontra-se
a seguir:

L ugurndrca

Fonte: Desenvolvido para o Dublin Pub por Igor Baranenko, 2006
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4.7 Aspectos Econômicos e Financeiros

Os aspectos

econômico-financeiros são imprescindíveis

para levantar capital

necessário para iniciar o empreendimento, assim corno também serve para determinar o prazo
de retorno de investimento, o capital de giro necessário e demais recursos importantes para
avaliar a viabilidade do projeto.
4.7.1 Investim
. entos fixos

As primeiras informações consideradas para se avaliar os aspectos econômico-

financeiros são referentes aos equipamentos, utensílios, máquinas e móveis. A seguir serd
apresentado quadros referentes aos investimentos relativos a maquinas e equipamentos

necessários para o funcionamento do negócio:
Quadro 01 — Máquinas e equipamentos
Produto

quant
1

valor unit

valor total

R$ 1.500,00

13$ 1.500,00

Freezer vertical 247 Dako 247 Its DF 280 Branco
Microondas CCE 21 Its M 210 Branco
Fogão Dako 6 bocas gol super 6650
Liquidificado( Canadense com copo de vidro vermelho

1
1
1

R$ 1.169,00
R$ 289,00
R$ 1.049,00

R$
R$

1800 ml

2 R$
1 R$
2 R$
1 R$

Refrigerador Electrolux frost free 325 Its DF 37

Bebedouro Masterfrio Compacto Branco
Exaustor A 400 1/4 HP Aço - Arge
Cafeteira Expresso inox SM 150 Silver Brief
Expositor de bebida freezer vertical VP 50 572 LTS
Porta de Vidro Branco 220 V Metalfrio
Technics SL-DZ1200 Direct-Drive Turntable Digital -

149,00
439,00
119,00
929,00

R$

1.169,00
289,00
1.049,00

R$
R$
R$
R$

149,00
439,00
238,00
929,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

Versão 2.3 (última atualização)

2 R$ 2.750,00

R$ 5.500,00

Mixer DJM 400 Pioneer
Ar condicionado central

1
1

R$ 1.769,00
R$ 4.000,00

Mesa de Som Behringer PMH5000 Amplificada 800 Watts
Rrris
Projetor Multimidia Econômico Sony VPL ES3 ES 3
2000 ANSI
Monitor LCD LG 19" LI 952H DVI
Computador Pentium 4 2.66 Lga 775, Hd 160, Dvd Rw,
Mon 17P4
.
Home Theater 5.1 Subwoofer 15.000w Clone+Cont.
Remoto
Impressora 3845 HP + Cabo USB
Calculadora Sharp EL-2630 PIII com bobina
Telefone
Total
onte: Americanas.com , Mercado Livre, Tok Stock.

1

R$ 1.769,00
R$ 4.000,00

1 R$

1.619,99

R$

1.619,99

R$ 2.950,00
R$ 1.059,00

R$ 2.950,00
R$ 4.236 00

2 R$ 1.539,00

R$, 3.078,00

1

R$

445,00

R$

445,00

1
1
1

R$
R$
R$

188,00
249,00
100,00

R$
R$

188,00
249,00
100,00

1
1

_

-

R$
R$31.896,99
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No próximo quadro serão descritos os valores dos móveis e utensílios que deverão ser
adquiridos para a realização das atividades fins do negócio:
Quadro 02 — Móveis e utensílios
Produto
copos
pratos
panelas
abridor de lata
abrigar de garrafa
talheres

Lixeira
Telefone
mesas
cadeiras altas ao redor do balcão
sofas
cadeiras

quant

valor unit
2,00
5,00
20,00
2,00
2,00
2,00
20,00
100,00
475,00
R$ . 145,00
R$ 1.212,00
R$
110,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

50
50
10
2
2
150
1
1
15
10
5
30

Total
Fonte: Americanas.com , Mercado Livre, Tok Stock.

valor total
100,00
250,00
200,00
R$
4,00
R$
4,00
R$
300,00
R$
20,00
R$
100,00
R$ 7.125,00
R$ 1.145,00
R$ 6.060,00
R$ 3.300,00

R$
R$
R$

R$ 18.608,00

A seguir sera exposto quadro com os custos com móveis e utensílios, máquinas e
equipamentos e custos adicionais:
Quadro 03 — Total de investimentos fixos
Descrição
Máquinas e equipamentos
Moveis e utensílios
Compra de uma linha telefônica

Custos adicionais
TOTAL
onte: Elaborado pelos Autores

Valor Total
R$ 31.896,99
R$ 18.608,00
R$ 39,19
•

R$ 50.544,18

4.7.2 Depreciação

A depreciação dos ativos imobilizados ocorre em função da deteriorização dos
equipamentos, maquinas, móveis e utensílios em virtude de seu uso na empresa, sendo assim
na próxima tabela serão descritos os valores associados à depreciação dos ativos pertencentes
ao negócio. Lembrando que as taxas irão variar de acordo corn sua espécie. variando

tamt-km

a durabilidade dos mesmos.
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A seguir, sera() apresentadas as taxas de depreciação utilizadas, de acordo corn 0
Sebrae/SC:

•

Máquinas e equipamentos: 10% ao ano, e o total de vida útil é igual à 10 anos.

•

Móveis e utensílios: 10% ao ano e o total de vida útil é igual A 10 anos.

•

Equipamentos eletrônicos: 20% ao ano e o total de vida útil é igual A 5 anos.

Apresentaremos a seguir os valores dos bens com suas respectivas depreciações
calculadas a partir dos dados pesquisados acima:
Q uadro 04 - De recia
Produto

quant.

Refrigerador
Freezer
Microondas
Fogão
Liquidfficador
Bebedouro
Exaustor
copos
pratos
panelas
abridor de lata
abrigor de garrafa
talheres
Cafeteira
Expositor de bebida
Technics SL-DZ1200
Mixer
Ar condicionado
central .
Mesa de Som
Projetor
Monitor
Computador
Home Theater
Impressora
Calculadora Sharp
Lixeira
Telefone
mesas
cadeiras
sofas

cadeiras
total
...
_.. .
- Autores
•
orne: tiaDorauo
pelos

valor total

1
1
1
1
2
1
2
50
50
10
2
2
150
'1
1
2

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.500,00
1.169,00
289,00
1.049,00
149,00
439,00
238,00
100,00
250,00
200,00
4,00
4,00
300,00
929,00
2.000,00
5.500,00

taxa anual %

depreciação

10%
10%
• 10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%

R$ 150,00
R$ 116,90
R$
28,90
R$ 104,90
R$
14,90
R$
43,90
R$
23,80
R$
10,00
R$
25,00
R$
20,00
R$
0,40
R$
0,40
R$
30,00
R$
92,90
R$ 200,00
R$ 1.100,00

20%

R$ 353,80

1

R$

1
1
1
1
2
1

R$
R$
R$
R$
R$
R$

4.000,00
1.619,99
2.950,00
4.236,00
3.078,00
445,00

10%
20%
20%
20%
20%
20%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

400,00
324,00
590,00
847,20
615,60
89,00

1
1
1
1
15
10
5

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

188,00
249,00
20,00
100,00
7.125,00
1.145,00
6.060,00

20%
20%
10%
10%
10%
10%
10%

R$
R$
R$
R$
R$
RS
R$

37,60
49,80
2,00
10,00
712,50
114,50
606,00 ,

30

R$
3.300,00
R$ 50.404,99

10%

R$ 330,00
R$ 7.044,00

1.769,00
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4.7.3 Estrutura de custos

Pode-se considerar como custo a soma dos valores dos bens e serviços consumidos e
aplicado A. obtenção de um novo bem ou serviço. É o somatório dos fatores aplicados nos
processo produtivos e de funcionamento da empresa. Segundo . 13rookson (2001), os custos
podem ser classificados em fixos e variáveis, sendo os fixos independentes das quantidades
produzidas e os variáveis irão aumentar ou diminuir conforme a quantidade de itens
produzidos. Os custos fixos do Dublin são relativos as somas das despesas administrativas e
despesas de pessoal, das quais serão apresentados a seguir:

Quadro 05 — Custos de pessoal

Custos de pessoal
2 faxineiras
2 garçons
2 barman
1 segurança

FGTS

valor

•

R$ 960,00
R$ 960,00
R$

960,00

R$ 680,00
R$ 240,00

TOTAL
R$ 3.800,00
onte: Elaborado pelos Autores

Os valores estimados no custo de pessoal para os garçons foram baseados em
informações da ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), segundo
ABRASEL o piso mínimo para essa categoria é de R$ 375,00 durante contrato de experiência
(90 dias) e após esse período o piso salarial passa a ser de R$ 395,00. Os salários
do
segurança e das faxineiras foram estabelecidos baseados em conversas informais com
profissionais da área. Para micro empresas optantes do SIMPLES os encargos trabalhistas são,
o INSS que é descontado do salário do funcionário e tem um valor de 7,5% e o Fundo
de
Garantia (FGTS), que é pago pelo contratante e representa 8% do . valor salarial. 'O pub oferece

aos seus colaboradores vale transporte no valor de R$80,00.
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Os custos administrativos foram estimados baseados nos custos de outros
estabelecimentos do mesmo setor, e estes podem sofrer variações no decorrer do período.
Quadro 06 — Despesas administrativas

Despesas administrativas

valor

aluguel
IPTU
égua
luz
Conta telefônica
Material de limpeza
Pró-labore

R$ 3.000,00
R$
275,17
R$
100,00
R$
300,00
R$ . .200,00
R$
350,00
R$ 2.000,00

TOTAL

R$6.225,17

_.

.... .

on e: L.Iaboraclo pelos Autores

Os custos relativos ao aluguel e ao IPTU foram informados pelo proprietário do
imóvel, senhor Alcebiades Costa. Os custos fixos, a soma dos custos de pessoal corn as
despesas administrativas, serão apresentados abaixo:
Quadro 07 — Despesas fixas
Despesas fixas
aluguel
IPTU
agua
luz
conta telefônica
material de limpeza
Custos de pessoal
Pró-labore
TOTAL
onte: Elaborado pelos autores

valor
R$ 3.000,00
R$
275,17 •
R$
100,00
R$
300,00
R$
200,00
R$
350,00
R$ 3.800,00
R$ 2.000,00
R$1002517

Os custos variáveis, que variam, conforme a produção ou volume de vendas estarão
descriminadas no quadro abaixo:
Quadro 08 — Despesas variáveis
Especificação

SIMPLES
ICMS
ISS
TOTAL
onte: Sebrae/SC

Valor (°/0)
5
17
5
27
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Para estipular os estoques e projeções de vendas, faz-se necessário descriminar todos
os produtos que serão comercializados no pub:
Quadro09 — DescricAo dos produtos

Fornecedor

produtos

valor

quantidades

Açougue Kretzer

Picanha

Açougue Kretzer
Açougue Kretzer

Alcatra
Filé Mignon

R$ 15,80 Kg
R$ 16,80 Kg
R$ 9,95 Kg

Café Damasco em Grão

R$ 80,00 pacote c/5 Kg
R$ 4,30 pacote c/ 500 Gr

— Café

Café Damasco moído
Capuccino Damasco
Tradicional

R$

Ambev

Bohemia

Ambev

Brahma

Ambev

Skol

Ambev

Antarctica

R$ 36,96 Engr. - 24unid - 600m1

ADN Distribuidora de Alimentos

— Café
ADN Distribuidora de Alimentos

— Café
ADN Distribuidora de Alimentos

3,6Q pacote c/ 200 Gr
Cx - 6unid - Long
R$ 8,34 Neck
Cx - 6unid - Long
R$ 8,55 Neck
Cx - 6unid - Long
R$ 7,59 Neck

Ambev

Bohemia

R$ 44,40 Engr. - 24unid - 600m1

Ambev

Brahma

R$ 42,00 Engr. - 24unid - 600m1

Ambev
Baia Norte Distribuidora de
Alimentos
Baia Norte Distribuidora de
Alimentos
Baia Norte Distribuidora de
Alimentos
Bafa Norte Distribuidora de
Alimentos
Bafa Norte Distribuidora de

Skol

R$ 44,96 En .r. - 24unid - 600m1

óleo

R$ 7,40 5 L

palmito

R$ 55,50 5 kg

azeitona

R$ 28,40 5 kg

sal

R$ 4.,46 5 kg

agucar

R$ 6,45 5 kg

adoçante
Provolone
Prato

R$ 14,99 Pacote com 12
R$ 9,56 Kg
R$ 7,88 Kg

Dequich destilados

Jose Cuervo Gold

R$ 44,10 garrafa de 1L

Dequich destilados

José Cuervo Prata

R$ 47,87 garrafa de 1L

Dequich destilados

R$ 44,82 garrafa de IL

Dequich destilados

Sombrero Gold
Johnny Walker Black
Label
Johnny Walker Red

Dequich destilados

Label

R$ 53,20 garrafa de 1L

Dequich destilados

Balantines 12 anos

R$ 84,49 garrafa de 1L

Dequich destilados

Alimentos
Baia Norte Distribuidora de
Alimentos
Cia do Queijo
Cia do Queijo

R$ 94,05 garrafa de 1L

Bell's

R$ 22,91

Dequich destilados

Black Jack

R$ 11 .,24 garrafa de 1L

Dequich destilados

Drury's

R$ 11,51

Dequich destilados

Smirnoff

R$ 14,56 garrafa de 1L

Dequich destilados

Orloff Mix Lemon

R$ 12,60 garrafa de 1L

garrafa de 1L
garrafa de 1L
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Dequich destilados

Smirnoff Ice Black

R$ 14,56 pacote c 1 6

Dequich destilados
Direto do Campo
Direto do Campo
Direto do Campo
Direto do Campo
Direto do Campo
Direto do Campo
Direto do Campo
Direto do Campo
Direto do Campo
Direto do Campo
Direto do Campo

Smirnoff Ice Red
amendoim
alho
cebola
batata
mandioca
abacaxi
maga
uva
melão
melancia
laranja

R$ 14,56
R$ 2,50
R$ 0,85
R$ 0,85
R$ 0,85
R$ 0,85
R$ 0,85
R$ 0,85
R$ 0,85
R$ 0,85
R$ 0,85
R$ 0,85

Vonpar

agua c/ gás

R$ 8,04 caixa c/12

Vonpar

água sem gás

R$

Vonpar

refrigerantes

R$ 11,76 caixa c/12

Vonpar•

Energético - Burn

Vonpar

Bavária

Vonpar

Heineken

Vonpar

Kaiser Gold

Vonpar

Sol

R$ 54,84 caixa c/12 ' • •
Cx - 12unid - Long
R$ 13,08 Neck
Cx - 24unid - Long
R$ 31,50 Neck
Cx - 24unid - Long
R$ 25,71 Neck
Cx - 12unid - Long
R$ 13,20 Neck

Vonpar

Bavária

R$ 38,40 Engr. - 24unid - 600m1

Vonpar

Kaiser Gold

R$ 32,50 Engr. - 24unid - 600m1

Vonpar

Sol

.

„ t.ueijo & uia, Diret o cio Campo,
Distribuidora, Dequich Destilados

pacote c16

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

7,32 caixa c/12

R$ 37,92 Engr. - 24unid - 600m1

Açougue Kretzer, ADN Distribuidora, Baia Norte

4.7.4 Estoque inicial estimado

O estoque inicial é apenas uma referência para o processo de abertura do pub. pois no
decorrer do período estas quantidades poderão variar de acordo com a procura por um ou mais
produtos, para facilitar as estimativas de estoque inicial separamos os produtos por grupo de
similares.
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*Estoque Inicial (EI)
Quadro )0 - Estoque inicial
•

,
Fornecedor

produtos

valor

Qtdade

El*

Açougue Kretzet

Picanha

R$ 15,80

Kg

Açougue Kretzer

Alcatra

R$ 16,80

Açougue Kretzer
ADN Distribuidora de Alimentos
- Café
ADN Distribuidora de Alimentos
-Café
ADN Distribuidora de Alimentos
-Café

Filé Mignon
Café Damasco em
Grão

R$ 9,95

Café Damasco moído
Capuccino Damasco
Tradicional

Ambev

Bohemia

R$ 8,34

Ambev

Brahma

R$ 8,55

Ambev

Skol

R$ 7,59

Ambev

Antarctica

R$ 36,96

Ambev

Bohemia

R$44,40

Ambev

Brahma

R$42,00

Ambev

Skol

R$ 44,96

pacote c/5 Kg
pacote Cl 500
Gr
pacote c/ 200
Gr
Cx - 6unid Long Neck
Cx - 6unid Long Neck
Cx - 6unid Long Neck
Engr. 24unid 600m1
Engr. 24unid 600m 1
Engr. 24unid -.
600m1
Engr. 24unid 600m1

7,40

R$ 80,00
R$ 4,30
R$ 3,60

•

Bafa Norte Distribuidora de
Alimentos
Baia Norte Distribuidora de
Alimentos
Baia Norte Distribuidora de
Alimentos
Baia Norte Distribuidora de
Alimentos
Baia Norte Distribuidora de
Alimentos
Baia Norte Distribuidora de
Alimentos

adoçante

Cia do Queijo

Provolone

Cia do Queijo
Dequich destilados

•

•

Total

10

R$

158;00

Kg

10

R$

168,00

Kg

10

R$

99,50

1

R$

80,00

5

R$

21.50

10

R$

36,00

50

RS

417,00

50

R$

427,50

50

RS

379,50

10

R$

369,60

10

R$

444,00

10

R$

420:00

10

R$

449,60

5L

2

R$

14,80

Oleo

R$

palmito

R$ 55,50

5 kg

2

R$

111,00

azeitona

R$ 28,40

5 kg

2

RS

56,80

sal

R$

5 kg

1

R$

4,45

açucar

R$ 6,45

1

R$

6,45

R$ 14,99

5 kg
Pacote com
12

1

R$

14,99

R$

9,56

Kg

5

R$

47,80

Prato

R$ 7,88

Kg

5

R$

39,40

José Cuervo Gold

R$ 44,10

garrafa de 1L

5

R$

220,50

Dequich destilados '

Jose Cuervo Prata

R$ 47,87

garrafa de 1L

5

R$

239,35

Dequich destilado;

Sombrero Gold

R$ 44,82

garrafa de 1L

5

R$

224:10

4,45

Johnny Walker Black
Dequich destilados

R$ 94,05

garrafa de 1L

5

R$

470,25

Dequich destilados

Label
Johnny Walker Red
Label

R$ 53,20

garrafa de 1L

5

R$

266,00

Dequich destilados

Balantines 12 anos

R$ 84,49

garrafa de 1L

5

RS

422,45

Dequich destilados

Bell's

R$ 22,91

garrafa de 1L

5

R$

114,55

Dequich destilados

Black Jack

R$ 11,24

garrafa de 1L

5

R$

56,20

Dequich destilados

Drury's

R$ 11,51

garrafa de 1L

5

R$

57,55

Dequich destilados

Smirnoff

R$ 14,56

garrafa de 1L

5

R$

72,80

Dequich destilados

Orloff Mix Lemon

R$ 12,60

garrafa de 1L

5

RS

63,00

Dequich destilados

Smirnoff Ice Black

R$ 14,56

pacote c/6

5

RS

72,80

Dequich destilados

Smirnoff Ice Red

R$ 14,56

pacote c/6

5

R$

72,80

Direto do Campo

amendoim

R$ 2,50

Kg

10

RS

25,00
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Data:
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QUESTIONÁRIO

N°.

0 presente questionário é parte de um estudo desenvolvido • por dois académicos da
UFSC para a implantação de uma nova opção de entretenimento na cidade de
Florianópolis, ele tem como finalidade levantar informações que possam ser úteis para
a elaboração do projeto. Não e necessário se identificar. Agradecemos a colaboração.
1. Sexo
a. ( ) Masculino
b.( ) Feminino
2 Qual a sua faixa etária?
a. ( ) abaixo de 16 anos
b.( ) 17 a 25 anos
c. ( ) 25 a 30 anos
d. ( ) 30 a 40 anos
e. ( ) mais de 40 anos
3 Qual sua renda pessoal/familiar mensal?
a. ( ) até R$500,00
b. ( ) de R$500,00 a R$1.000,00
c. ( ) de R$1.00.0,00 a R$1.500,00
d. ( ) de R$1.500,00 a R$2.000,00
e. ( ) acima de R$2.000,00
4 Qual seu grau de escolaridade?
a. ( ) primário incompleto
b. ( ) primário completo
c. ( ) secundário incompleto
d. ( ) secundário completo
e. ( ) superior incompleto
f. ( ) superior completo
g. ( ) pós-graduação
5 Onde reside (bairro)?
a. ( ) Centro
b. ( ) Trindade / Agronômica
c. Santa Mônica / Itacorubi
d. ( ) Norte da Ilha
e. ( ) Sul da Ilha
f. ( ) Continente
g. ( ) Outros
6. Você tem o hábito de ir a bares / cafés com
o propósito de happy hourlreunião com
amigos?
a. ( ) Sim
b. ( ) Não

10. Quais lugares você costuma freqüentar?
a. ( ) Frango e Fritas
b. ( ) Café Verissimo
c. ( ) Quebra Gelo
d. ( ) Adega
e. ( ) Cachagaria
f. ( ) Outros
11. Ao ir a bares o que você costuma beber
e/ou comer?
a. ( ) refrigerantes

b.( ) sucos
c. ( ) cervejas
d. ( ) destilados
e.( ) entradas/aperitivos
f. ( ) pratos elaborados
12. Dos atributos a seguir quais os mais
relevantes? (Marque apenas as DUAS
alternativas que você acha mais relevante)
a. ( ) Nome/Marca do bar
b. ( ) Atendimento
c. ( ) Comida
d. ( ) Tipos de cerveja
e. ( ) Decoração
f. ( ) Prego
g. ( ) Badalação/entretenimento
13. Qual a marca de cerveja de sua
preferência?

a. ( ) Antarctica
b. ( ) Bavaria
c. ( ) Bock
d. ( ) Bohemia
e. ( ) Brahma
f. ( ) Eisenbahn

g. ( ) 1 leineken
h. ( ) Kaiser
i. ( ) Nova Schin
j. ( ) Skol
k. ( ) Sol
1. ( ) X Man
m.( ) Outras

7. Se você não tem o hábito de ir a bares /
cafés para happy hours/reuniões com

14. Se abrisse um bar baseado no modelo de
um pub com espaço aberto para artistas
exibirem seus trabalhos na Trindade, você
iria?
a. ( ) sim

amigos, qual o motivo?

b.( ) não

a. ( ) Falta de opção
b. ( ) Prego
c. ( ) Localização
d. ( ) Outros motivos

15. Qual o valor máximo que você pagaria

8. Se você respondeu SIM na pergunta 6,
com qual freqüência?
a. ( ) menos de 1 vez por semana
b. ( ) 1 vez por semana
c. ( ) 2 vezes por semana
d. ( ) 3 vezes por semana
e. ( ) 4 ou mais vezes por semana
9. A negócios ou a lazer?
a. ( ) Negócios
b. ( ) Lazer

por uma cerveja em um bar? (Incluindo
cervejas importadas)
a. ( ) 4 reais

b.( ) 6 reais
c. ( ) 8 reais
d. ( ) 10 reais
e. ( ) 12 reais ou mais
16. Qual seu principal meio de informação
quando pretende encontrar lugares para sair
em Florianópolis?
a. ( ) Jornal
b.( ) Revistas
c. ( ) Amigos
d. ( ) Televisão
e. ( ) Rádio
f. ( ) Internet
g. ( ) Outros

101

Data:
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QUESTIONÁRIO

N°.

0 presente questionário é parte de um estudo desenvolvido por dois acadêmicos da
UFSC para a implantação de uma nova opção de entretenimento na cidade de
Florianópolis,*ele tem como finalidade levantar informações que possam ser Citeis para
a elaboração do projeto. Não é necessário se identificar. Agradecemos a colaboração.
1. Sexo
a. ( ) Masculino
b. ( ) Feminino
2 Qual a sua faixa etária?
a. ( ) abaixo de 16 anos
b. ( ) 17 a 25 anos
c. ( ) 25 a 30 anos
d. ( ) 30 a 40 anos
e. ( ) mais de 40 anos
3 Qual sua renda pessoal/familiar mensal?
a. ( ) até R$500,00
b. ( ) de R$500,00 a R$1.000,00
c. ( ) de R$1.000,00 a R$1.500,00
d. ( ) de R$1.500,00 a R$2.000,00
e. ( ) acima de R$2.000,00
4 Qual seu grau de escolaridade?
a. ( ) primário completo
b. ( ) secundário incompleto
c.
d.
e.
f.

( ) secundário completo
( ) superior incompleto
( ) superior completo
( ) pós-graduação

5 Onde reside (bairro)?
a. ( ) Centro
b. ( ) Trindade / Agronômica
c. Santa Mônica / ltacorubi
d. ( ) Norte da Ilha
e.
( ) Sul da Ilha
f.
( ) Continente
g. ( ) Outros
6. Você tem o hábito de ir a bares / cafés?
a. ( ) Sim
b. ( ) Não

7. Se você respondeu SIM na pergunta 6,
com qual freqüência?
a. ( ) menos de 1 vez por semana
b. ( ) 1 vez por semana
c.
( ) 2 vezes por semana
d. ( ) 3 vezes por semana
e. ( ) 4 ou mais vezes por semana

8. A negócios ou a lazer?
a. ( ) Negócios
b. ( ) Lazer

9. Quais lugares você costuma freqüentar?
a. ( ) Frango e Fritas
b. ( ) Café Verissimo
c. ( ) Quebra Gelo
d. ( ) Adega
e. ( ) Cachagaria
f.
( ) Outros
10. Ao ir a bares o que você costuma beber
e/ou comer?
a. ( ) refrigerantes
b.
c.
d.
e.
f.

(
(
(
(
(

) sucos
) cervejas
) destilados
) entradas/aperitivos
) pratos elaborados

11. Dos atributos a seguir quais os mais
relevantes?
a. ( ) Nome/Marca do bar
b. ( ) Atendimento
c.
( ) Comida
d. ( ) Tipos de cerveja
e.
f.
g.

( ) Decoração
( ) Preço
( ) Badalação/entretenimento

12. Se abrisse um bar baseado no modelo de
um pub com espaço aberto para artistas
exibirem seus trabalhos na Trindade, você
iria?
a.
b.

( ) sim
( ) não

13. Qual o valor máximo que você pagaria
por uma cerveja em um bar? (Incluindo
cervejas importadas)
a. ( ) 4 reais
b. ( ) 6 reais
c.
( ) 8 reais
d. ( ) 10 reais
e. ( ) 12 reais ou mais

14. Qual seu principal meio de informação
quando pretende encontrar lugares para sair
em Florianópolis?

a.

( ) Jornal

b.
c.
d.
e.
f.
g.

( ) Revistas
( ) Amigos
( ) Televisão
( ) Radio
( ) Internet
( ) Outros
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CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA "BECHTOLD&KVITKO LTDA"
GUSTAVO ALBUQUERQUE BECHTOLD brasileiro, solteiro, comerciante, natural de
Rio do Sul, SC, nascido em 28/03/1983 portador da carteira de identidade n° 2493000 SSP/SC,
inscrito no CPF/MF sob o n° 007613089-46, residente e domiciliado na Rua Francisco
Goulart, 174 apt. 102 bairro Trindade, Florianópolis, SC, e LARISSA KVITKO, brasileira,
solteira, comerciante, na natural de X, X, nascido em X/X/X portador da carteira de
identidade n° X, inscrito no CPF/MF sob o n° X, residente e domiciliado ná • , em pleno
gozo de seus direitos civis, ajustam entre si a constituição de uma Sociedade Limitada
regulada pela Lei no 10.406/2002, que se regerá pelas condições e dispositivos seguintes:
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETIVO, INÍCIO E PRAZO
Artigo 1° - A sociedade ora constituída girará sob a denominação "BECHTOLD&KVITKO
LTDA".
Parágrafo Único: A sociedade terá a forma de Sociedade Limitada, obedecendo as normas que
lhe são próprias e o disposto neste contrato social, regendo-se supletivamente pelas normas da
Sociedade Anônima.
Artigo 2° - À sociedade terá sua sede na Rua Lauro Linhares, '1154 bairro Trindade, podendo
manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do Pais ou no Exterior, por
deliberação dos sócios na forma prevista no Artigo 15 0 do presente instrumento.
Artigo 3° - A sociedade tem por objetivo:
- Exploração do ramo de restaurante, serviços de copa, gêneros alimentícios.
Artigo 4° - A sociedade terá inicio de suas atividades no dia 01/04/2007
Artigo 5° - 0 prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUIÇÃO DE COTAS E RESPONSABILIDADE
Artigo 6° - 0 capital social é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), divididos em 140 (cento e
quarenta) cotas no valor nominal unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais), neste ato
subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, ficando distribuída da
seguinte forma:

SÓCIO
GUSTAVO BECHTOLD
LARISSA KVITKO
TOTAL

QUOTAS %
70
50%
70
50%
140
100%

VALOR R$
35.000,00 _
35.000,00
70.000,00
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Artigo 7° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do social capital.
Artigo 8° - As quotas são indivisíveis em relação a sociedade.

CAPÍTULO III
DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇO E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

Artigo 9° - O exercício social iniciará em 01 de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de
cada ano.
Artigo 10° - Ao fim de cada exercício levantar-se- á o inventário do ativo e do passivo e se
procederá ao respectivo balanço, o qual sera submetido a aprovação dos sócios. Os lucros
eventualmente apurados terão a aplicação que os sócios determinarem. A partilha dos lucros
verificados obedecera a proporção das quotas dos sócios.

Parágrafo Primeiro: As deliberações dos sócios de que trata o caput deste artigo serão
tomadas em reunido, em data fixada correspondente ao ultimo dia do mês de março de cada
ano, na sede da sociedade, na primeira hora do inicio do expediente.
Parágrafo Segundo: Havendo impedimento para a realização da reunião, sera convocada nova
reunido, com até oito dias de antecedência, mediante notificação dos sócios, com local, data,
hora e ordem do dia.
CAPÍTULO IV
..
•
DA ADMINISTRAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO
Artigo 11° - A administração e a representação da sociedade sera exercida pelos sócios
GUSTAVO ALBUQUERQUE BECHTOLD e LARISSA KVITKO, respondendo pela
administração e representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, que
assinarão em conjunto e/ou isoladamente.
Parágrafo Único: Os poderes previstos na caput deste artigo são os amplos e gerais para a a
representação e administração da sociedade, bem como para o uso da denominação.
Artigo 12° - Os sócios administradores receberão uma remuneração mensal a titulo de prolabore, cujo valor sera fixado por deliberação dos sócios na forma prevista no Artigo 15° do
presente instrumento.
Artigo 13 — A sociedade poderá nomear procurados para fins determinados, desde que seu
nome seja aprovado pela totalidade do capital social.
Parágrafo Unico: 0 procurador nomeado poderá ser destituído da função, sem direito a
qualquer indenização, por deliberação de no mínimo dois terços do capital social.
Artigo 14° - Salvo quando expressamente autorizado na forma prevista no Artigo 15° abaixo,
são expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação a sociedade, os atos de
qualquer sócio, procurador ou funcionário que envolverem obrigações relativas a negócios ou
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operações estranhas ao objeto capital, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras
garantias em favor de terceiros, obrigando-se também os sócios, a titulo pessoal, a não
outorgar fianças e avais.
CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES DE QUOTISTAS E SUAS DELIBERAÇÕES
Artigo 15 0 - As deliberações dos sócios serão tomadas em reunido, condicionadas a aprovação
dos sócios representantes e da maioria absoluta do capital social.
Artigo 16° - A reunido dos sócios será convocada pelo sócio administrador, corn 10 (dez) dias
de antecedência, mediante a expedição de cartas convocatórias, indicativas do local, data,
hora e a pauta de deliberações ou pelos sócios, nos termos da Lei 10.406/2002.
Artigo 17 0 - A reunião instala-se, em primeira chamada, com titulares de três quartos do
capital social e com qualquer número, em segunda chamada.
Artigo 18° - Nas votações que tiverem lugar na reunião, cada quota do capital social
corresponderá a um voto.
Artigo 19 0 - As deliberações sociais serão tomadas por maioria dos votos dos presentes, salvo
se:
I — relativas à designação do administrador, quando feita em ato separado, remuneração do
administrador, destituição de administrador e pedido de concordata, que serão tomadas pelos
votos correspondentes A. mais da metade do capital social.
II — relativas à modificação no contrato social; incorporação, fusão e dissolução da sociedade
ou cessação do estado de liquidação, que serão tomadas pelos votos correspondentes, no
minim, tits quartos do capital social;
Artigo 20° - Dos trabalhos e deliberações sera lavrada, em livro próprio, ata assinada, pelos
sócios participantes da reunido, da qual sera arquivada cópia autenticada no órgão de registro
competente.
Artigo 21° - A reunião pode ser dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito,
sobre a matéria que dela seria objeto.
CAPÍTULO VI
DA CESSÃO DE QUOTAS E ADMISSÃO DE NOVOS SÓCIOS, EXCLUSÃO DE
SÓCIOS E LIQUIDAÇÃO
Artigo 22° - Toda cessão ou transferência de quotas entre sócios ou a terceiros estranhos
sociedade fica expressamente condicionada a aprovação dos sócios representantes de no
mínimo 50% (cinqüenta por cento) do capital social. Ocorrendo a hipótese, terá preferência
para a aquisição de quotas o sócio que possuir o maior número de quotas. Não exercendo tal
sócio seu direito exclusivo de preferência, os demais sócios, na proporção das cotas possuidas
e em igualdade de condições, terão direito de preferência para a aquisição das quotas do sócio
retirante, cedente ou alienante.
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Artigo 23° - O sócio poderá ser excluído por justa causa, assim determinada pela maioria dos
sócios, representativa de mais da metade do capital social.
Artigo 24° - Os sócios retirantes, excluídos, falidos e cônjuge supérstite, herdeiros ou
legatários de sócio falecido terão seus haveres apurados com base no balanço especialmente
levantado, e liquidados em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a
primeira em 90 (noventa) dias da data de resolução.
Artigo 25° - Em caso de liquidação da sociedade será liquidante o sócio escolhido por
deliberação, conforme previsto no Artigo 15° do presente instrumento. Nesta hipótese, os
haveres da sociedade serão empregados na liquidação de suas obrigações e o remanescente, se
houver, será rateado entre os quotistas na proporção do número de quotas que cada um
possuir.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 26° - Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito o foro da comarca de
Florianópolis, SC, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Artgo 27° - Os casos omissos e não regulamentados pelo presente instrumento, serão
resolvidos dezonformidade com as leis aplicáveis a cada espécie.
Artigo 28° - Os administradores declaram sob pena da lei de que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, suspeita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento
particular de contrato social, que é também subscrito pelas 2 (duas) testemunhas abaixo, para
os fins de direito, sendo lavrado em 3 (tits) vias de igual teor e para um só efeito, as quais
serão levadas a registro e arquivamento da Jucesc para plena validade.
Florianópolis, SC, 25 de Novembro de 2006.
•GUSTAVO BECHTOLD
LARISSA KVITIKO
Testemunhas
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Figura 5 - Fachada
Fonte: Ilustrado por Igor Branenko, 2006

Dublin Pu6 - Cardápio
Petiscos e Porções:

Skol 600m1 R$ 4,00

Tábua de Picanha R$ 15,00
Tábua de Alcatra R$ 12,00

Sol Long Neck R$ 2,20
Sol 600m1 R$ 3,00

Tábua de File Mignon R$ 15,00
Tábuas de Frios (Azeitona e Palmito)

Antarctica 600m1 R$ 3.50

R$ 7,00

Destilados:

Tábua de Queijo Provolone R$ 7,00
Tábua de Queijo Prato R$ 7,00

Tequilas:

Porção de Batata Frita R$ 8,00
Porção de Aipim Frito R$ 8,00

Jose Curvo Gold R$ 8,00
Jose Curvo Prata R$ 8,00
Sombrero Gold R$ 7,00

Bebidas:
Sucos de Frutas R$ 3,00

Whiskys:

Agua com gás R$ 1,50
Agua sem gás R$ 1,50

Johnny Walker Black Label R$ 12,00
Johnny Walker Red Label R$ 8.00

Refrigerantes R$ 2,50

Balantine's 12 anos R$ 10,00

Energético R$ 7,00

Bell's R$ 9,00
Black Jack R$ 8,00

Cervejas:

Drury's R$ 5,00

Bavária Long Neck R$ 2,20
Bavária 600m1 R$ 3,00

Vodka's:

Bohemia Long Neck R$ 2,50

Smimoff R$ 5,00

Bohemia 600m1 R$ 4,00

Orloff Ice Lemon R$ 5,00

Brahma Long Neck R$ 2,50

Smirnoff Ice Black R$ 6.00
Smirnoff Ice Red R$ 5,00

Brahma 600m1 R$ 3,75
Heineken Long Neck R$ 2,50
Kaiser Gold Long Neck 2,20

Cafés

Kaiser Gold 600m1 R$ 3,00

Café Tradicional R$ 1,50

Skol Long Neck R$ 2,50

Capuccino R$ 2,00

