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RESUMO
Ramos, Fábio Moraes. Ilha da Salada: plano de negócios de um restaurante de saladas e
sanduíches frios, 2004. 95f.. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração), Curso de Administração. Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2004.
A elaboração deste plano de negócios tem como finalidade a realização de um estudo de
viabilidade financeira e mercadológica para a implantação de um restaurante de saladas
e sanduíches frios em Florianópolis (SC). 0 Ilha da Salada é um empreendimento que
oferece os mais diversos tipos de saladas e sanduíches frios, a serem montados de acordo
com a escolha do cliente pelos ingredientes de sua preferencia, que estarão dispostos em
balcões expositores. Hoje já existem estabelecimentos similares em Florianópolis. A
metodologia empregada nesse trabalho foi quanto aos fins descritiva e exploratória e
quanto aos meios bibliográfica e de campo. Na pesquisa realizada no centro de
Florianópolis foi identificado um mercado consumidor composto na sua maioria por
mulheres, de idade entre 21 e 30 anos, com renda media mensal de ate R$ 1.000,00. A
pesquisa também apontou um ambiente favorável a implantação do negócio, já que foi
possível verificar o interesse pelo serviço. 0 empreendimento possui concorrentes
diretos e indiretos localizados no centro da cidade de Florianópolis, que apesar de
oferecerem serviços similares ao novo negócio não são iguais. A implantação desta
microempresa envolverá um investimento inicial de R$ 174.122,06. A receita projetada
de R$ 362.880,00 por ano foi considerada com 75% da capacidade máxima do
restaurante. Tal capacidade representa a venda de 900 refeições por semana no primeiro
ano das operações do empreendimento, e nos reporta a um lucro liquido de R$
15.987,12. 0 ponto de equilíbrio das operações para o mesmo ano a esta mesma
capacidade de 75% se encontra em R$ 356.333,88, o que representa 98% das receitas
com a produção na situação considerada. 0 período de retorno do investimento,
considerando a venda de 900 refeições semanais, se daria em torno de 45 meses. A taxa
de retorno sobre o capital investido foi de 26,8% ao ano, que é superior ao retorno
obtido com outras aplicações financeiras, que rendem de 15% a 19%. Isto faz com que o
empreendimento seja viável, de acordo com as projeções realizadas. Porém como o pais
atravessa momentos de modificações na estrutura governamental e retração da
economia, deve-se levar em consideração que o comportamento do consumidor pode
mudar a qualquer momento.
Palavras-chave: empreendedorismo, sanduíches e saladas.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Tema e problema
0 presente projeto acadêmico, consiste em diagnosticar a viabilidade mercadológica

e

financeira para a abertura de uma loja de sanduíches e saladas, que serão elaborados conforme
os ingredientes de preferência do cliente, também com acompanhamentos naturais, baseandose na alimentação nutritiva e balanceada, propiciando a ingestão de ingredientes saudáveis aos
nossos clientes, procurando seguir o que se mostra uma tendência atualmente, o cuidado com
a saúde e o bem estar.

Antes de iniciar um negócio próprio, deve-se buscar saber se o mesmo será viável ou não,
procurando identificar as necessidades e comportamentos do mercado em que estamos
inseridos, para que se diminuam ou evitem os riscos relacionados com a abertura do negócio.

A escolha do tema pode ser justificada pela variedade de assuntos tratados e disciplinas
necessárias para sua elaboração e estudo. Durante o estudo e elaboração do presente projeto,
foram utilizados os mais diversos temas e assuntos discorridos durante o período acadêmico,
sendo que sem tal conhecimento adquirido não seria possível a conclusão deste trabalho.

0 projeto trata das principais etapas: elaboração e estudo. Foi analisado desde sua aceitação

até os aspectos financeiros, levando-se em consideração o mercado, seus concorrentes e
fornecedores, bem como os consumidores.

0 empreendimento tem como ramo da atividade a prestação de serviços ligados

alimentação, sendo enquadrada como microempresa e atuante do setor tercidrio da economia
dos pais.

A elaboração deste plano de negócios tem por finalidade a realização de um estudo de
viabilidade financeira e mercadológica para a implantação de uma loja de sanduíches e
saladas no centro da cidade de Florianópolis (SC).
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Este trabalho tem como tema problema A realização de um estudo de viabilidade
mercadológica e financeira, para implantação de uma loja de sanduíches e saladas no centro
da cidade de Florianópolis (SC).

Diante do tema exposto, tem-se como pergunta central: "t viável financeira

e

mercadologicamente a implantação de uma loja de sanduíches e saladas no centro da cidade
de Florianópolis (SC)?".

1.2 Objetivos do projeto
1.2.1 Objetivo geral
Desenvolver um plano de negócios para que se possa verificar a viabilidade financeira

e

mercadológica de uma loja de sanduíches e saladas no centro da cidade de Florianópolis.
1.2.2 Objetivos específicos
a) Descrever a estrutura societária, aspectos legais, administrativos e tributários;
b) Elaborar um plano de marketing;
c) Averiguar o perfil sócio-econômico da população potencial consumidora do serviço;
d) Verificar se existe demanda para os serviços oferecidos;
e) Elaborar as projeções financeiras referentes A implantação do negócio;
O Analisar os aspectos financeiros.
1.3 Justificativa
1.3.1 Importância
A intenção de ser a atividade profissional em curto prazo do autor, alem da possibilidade da
aplicação direta dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de Administração de
Empresas da Universidade Federal de Santa Catarina

é de suma importância para o

desenvolvimento do projeto.
A perspectiva aqui demonstrada é de se implantar um estabelecimento comercial, do ramo da
gastronomia, ou seja, uma loja de sanduíches e saladas, com ênfase na opção de escolha do
cliente, que pode optar durante a fase de produção do produto, no caso a montagem, pelos
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ingredientes e especiarias de sua preferência. 0 estabelecimento se baseia na alimentação
nutritiva e balanceada que propicie aos clientes a ingestão de ingredientes saudáveis.
1.3.2 Oportunidade
A preocupação com a saúde não é mais vista como um modismo, mas sim como uma
tendência, já que uma alimentação balanceada e saudável é sinônimo de bem estar e saúde. A

nós como empreendedores cabe identificar tal oportunidade e aplicar nossas idéias.
A vinda de muitas pessoas todos os anos para Florianópolis também caracteriza a busca pela
qualidade de vida. As belezas naturais, o estilo de vida, o ar que se respira na ilha juntamente
com uma alimentação saudável, pode ser considerado um "elixir da longa vida".
Deve-se ressaltar a importância do Curso de Administração da Universidade Federal de Santa
Catarina, onde os conhecimentos adquiridos ao longo dos estudos são fundamentais para o
desenvolvimento deste trabalho, que identifica sua real viabilidade, possibilitando a tomada
da correta decisão.

1.3.3 Viabilidade
As atividades foram adequadas ao tempo disponível do acadêmico. As informações sobre o
modelo do empreendimento foram coletadas através de experiência profissional do acadêmico
em estabelecimentos similares, o qual deu origem a idéia a ser trabalhada. 0 acadêmico
procurou inserir-se no contexto gastronômico local, procurando o envolvimento com
estabelecimentos atuantes e com a mesma preocupação: alimentação nutritiva e balanceada.
A pesquisa foi considerada viável em função do conhecimento prático do acadêmico e apesar
do pouco tempo disponível para aplicação de questionários e captação das informações
necessárias em estabelecimentos similares, cujo qual o número cresce a cada ano em virtude
da preocupação com o bem estar e a longevidade.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Empreendedorismo

Segundo Dome las (2001, p.21):
[...] o momento atual pode ser chamado de era do empreendedorismo, pois
são os empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e
culturais, encurtando distancias, globalizando e renovando os conceitos
econômicos, criando novas relações de trabalho e novos empregos,
quebrando paradigmas e gerando riquezas para a sociedade.

0 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
(DEGEN, 1989). Dentro deste principio o futuro empreendedor percebe a importância da
inovação tecnológica do produto e serviço e a criação de novos produtos aliados a busca de

qualidade e preços justos.
Segundo Schumpeter (1949 apud DORNELAS, 2001, p.37) o empreendedor é "aquele que
destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela

criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos materiais".
interessante perceber que ambos os autores tratam o empreendedor como um ser
oportunista, atento a informações e oportunidades, que sabe que suas chances tendem a
aumentar conforme seu conhecimento aumenta.
Apesar das qualidades percebidas no empreendedor o sucesso de um novo empreendimento
depende não só da criatividade de um empreendedor, mas de algumas características
fundamentais traçadas por Mc Clelland (1999, p.12):
A iniciativa na busca de oportunidades; capacidade de correr riscos;
persistência; comprometimento; objetividade no estabelecimento de metas;
capacidade de buscar e valorizar as informações; persuasão e redes de
contatos; independência e autoconfiança; exigência na qualidade.

Muitas são as satisfações em se criar uma nova empresa ou um novo negócio, desde o
surgimento da idéia, passando pela execução fisica do empreendimento, até a colocação dos
produtos e/ou serviços no mercado. Entretanto, no caminho a ser percorrido poderão surgir
algumas dificuldades; a análise criteriosa dos elementos a serem trabalhados nesse projeto
auxiliará o trato com as dificuldades surgidas.
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Alem da boa escolha do ramo, o sucesso do empreendimento dependerá da atitude dos
envolvidos frente ao negócio. A postura do empreendedor em muitos casos pode explicar
porquê se obtém resultados diferentes em ramos iguais.
Ser empreendedor também apresenta muitos sacrificios como a longa jornada de trabalho,
além da renúncia por determinado tempo de alguns acontecimentos da vida, principalmente
os relacionados a lazer e a família. Isto ocorre porque o empreendedor valoriza ao máximo
seu tempo, na busca incessante da consecução de seus objetivos. 0 maior medo é o fracasso,
pois ninguém inicia um novo negócio para perder, e sim para obter sucesso. 0 empreendedor
deve saber lidar com o fracasso, não o vendo como algo destrutivo, mas sim como
conhecimento e experiência que serão valiosos no que ainda está por vir.
No tocante as dificuldades; Kishel e Leticia (1994, p.02) apresentam algumas desvantagens
para o empreendedor, são elas a seguir descritas: "risco de investimento; longas horas de
trabalho; oscilações salariais; responsabilidade; pressão; normas — leis federais, estaduais e
locais".
Mesmo com os sacrificios que a futura empreitada requer, o real possuidor do espirito
empreendedor não se deixará abalar por isso, e terá sempre como fator motivacional os
beneficios decorrentes do empreendedorismo. A capacidade de gerar riquezas, oferecer novas
oportunidades de negócios e colaborar com o crescimento econômico-social da região e do
pais sempre impulsionarão o empreendedor a empreender.
2.2 Plano de negócios
0 projeto de um novo empreendimento é constituído de vários dados e informações que
permitem analisar a viabilidade do negócio, facilitando sua implantação. Desse modo,

o

projeto é o conjunto de elementos que permite avaliar, quantitativamente e qualitativamente
as vantagens e desvantagens da aplicação de recursos de qualquer natureza, para a produção
de bens e serviços. Sendo um apanhado de estimativas que impulsionam ou não a realização
de um empreendimento.
Para Pomeranz (1988, p. 19),
o projeto constitui uma técnica de planejamento aplicada a uma unidade de

atividade, materializada num montante de recursos de investimento. Dependendo de
serem estes investimentos públicos ou privados e de como estes se inserem no
processo global de alocação dos recursos sociais, os critérios para avaliação dos seus
resultados podem ser privados ou sociais.
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Assim sendo, o projeto de estudo e análise em questão, trata da verificação da viabilidade de

implantação de uma loja de sanduíches e saladas na cidade de Florianópolis (SC).
Na verificação da viabilidade, utilizaremos a metodologia fornecida por Fernando Dolabela,
no livro "0 segredo de Luisa" (DOLABELA, 1999a).

Dolabela aborda no livro a situação de pessoas que não possuem conhecimento empresarial e
que utilizam do plano de negócios como ferramenta de auxilio.

0 plano de negócios é uma linguagem para descrever de forma completa ou o que é ou o que
pretende ser uma empresa, conforme o autor.
A sua estrutura compreende: o plano de marketing, a definição da estratégia de marketing,

descrição da empresa e seus aspectos legais, técnicos e administrativos e o plano financeiro.
Abordaremos as etapas do plano de negócio no tópico seguinte.

2.2.1 Plano de marketing
0 Plano de marketing é constituído pela análise de mercado que aborda o tocante aos clientes,
concorrência e ao ambiente que a empresa estará inserida, para detectar a viabilidade do

negócio, e pela estratégia de marketing, aonde é feito o roteiro de como a empresa irá realizar
a sua proposta de penetração no mercado. Sua função é oferecer uma ferramenta de orientação
ao processo decisório no marketing e assemelha a um mapa, que mostra onde a empresa está
indo e como pretende chegar lá, de acordo com Dolab ela, (1999a).

2.2.1.1 Análise de mercado
No estudo da análise de mercado serão abordados outros tópicos relevantes, tais como: o
setor, oportunidades e ameaças, clientela, segmentação e concorrência.

2.2.1.1.1 0 setor
0 setor trata dos elementos que dizem respeito ao ambiente externo da empresa, através dos
seguintes aspectos:
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a) aspectos demográficos, que abordam as características gerais da população, como: idade,
sexo, estado civil, distribuição geográfica, profissão, escolaridade, entre outras. Tais dados
podem ser encontrados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
b) aspectos econômicos, como inflação, taxa de juros, PIB (Produto Interno Bruto),
distribuição de renda, onde os jornais e revistas que abordam a economia são ótimas fontes de
pesquisa;
c) aspectos legais e politicos, relacionados ao governo vigente, legislação, incentivos A criação
de empresas, leis ambientais, impostos, código do consumidor, etc;
d) aspectos tecnológicos, que determina se as mudanças tecnológicas que vem acontecendo
com as empresas influenciam as empresas;
e) aspectos culturais, como sociologia, principio éticos e morais, tradições, valores do local
em que a empresa será instalada. t de suma importância a abordagem desse aspecto, se esse
aspecto não for abordado, podem surgir barreiras A abertura da empresa, tendo em vista a
rejeição do consumidor frente a algum produto ou serviço que não se enquadra nos valores
incrustados na sociedade.

2.2.1.1.2 Oportunidades e ameaças

Conforme Dolabela (1999a), cada vez que um empreendedor resolver aproveitar uma
oportunidade para criar um negócio, deve ficar atento a fatores que podem, ou não, torná-lo
mais atraente, tais como: sazonalidade, efeitos da situação econômica, lucratividade, grau de
imunidade a concorrência, potencial de lucro e crescimento. Tais fatores podem fazer com
que, as vezes, o empreendedor possa ficar cego devido A paixão e a entrega que tem pelo
negócio e privá-lo de uma análise mais critica e fria, impedindo que alcance o sucesso tão
almejado.

2.2.1.1.3 A clientela

0 mercado consumidor é formado por indivíduos em busca de bens ou serviços que
satisfaçam suas necessidades. Entretanto ao se elaborar um projeto deve-se saber quem será o
consumidor, obtendo informações importantes como: idade, sexo, tipo de trabalho, nível de
renda e escolaridade gastas e hábitos; ou seja, deve-se fazer uma análise completa do cliente
em potencial.
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A coleta de dados para a análise de informações do mercado consumidor é feita através de
uma pesquisa de marketing, onde Kotler (1998, p.114) diz que "6 o planejamento, coleta,
análise e apresentação sistemática de dados e descobertas relevantes sobre uma situação
especifica de marketing enfrentada por uma empresa".
Atualmente, as empresas bem-sucedidas são aquelas que possuem como foco central o
cliente. Já antigamente, as informações necessárias estavam dentro das organizações, hoje as
informações estão fora da empresa, seja na base de clientes ou na concorrência. Os clientes
são de grande importância para um negócio em formação, pois orientam o empreendedor
sobre as suas necessidades, muitas vezes mostrando o caminho a ser tomado.
Existe uma verdadeira batalha entre as empresas para atrair e descobrir as necessidades dos
consumidores. Por isso Kotler (1998, p. 37) afirma que "nenhuma empresa pode operar em
todos os mercados e satisfazer todas as necessidades. (...) as empresas trabalham melhor
quando definem cuidadosamente seu(s) mercado(s)-alvo(s) e preparam um programa de
marketing sob medida".
A clientela potencial de um empreendimento se define pelas pessoas que conhecem o serviço,
tem disponibilidade para usá-lo e possuem condições financeiras para tal. Alia-se a esses
requisitos, a identificação com o serviço e a qualidade reconhecida.

2.2.1.1.4 Segmentação

Segundo Dolabela (1999a), segmentação de mercado é o processo mediante o qual uma
empresa divide o mercado em parcelas as mais homogêneas possíveis, com o objetivo de
formular suas estratégias de marketing.
A segmentação de mercado de acordo com Kotler (1998, p. 225) consiste em "identificar e
classificar grupos distintos de compradores que podem exigir produtos e/ou compostos de
marketing separados".
A segmentação de mercados de consumidores se fundamenta em duas bases: as características
dos consumidores e as respostas dos consumidores sendo que as principais variáveis de
segmentação para o mercado dos consumidores são: geográficas, demográficas, psicografias
(estilo de vida e personalidade) e comportamentais.
A empresa deve fazer uma pesquisa com os consumidores para identificar onde eles estão
localizados, qual o estilo de vida, suas preferências quanto a preço ou características do
serviço e verificar qual o meio mais adequado de proporcionar determinado serviço a estes.
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Mais importante ainda é pesquisar aquele cliente que não conhece o serviço e descobrir quais
motivos podem levá-lo a se tornar um consumidor potencial, que segundo Kotler (1998,
p.242) são:
os clientes que ainda não conhecem os serviços da empresa. Desejam usufruir
serviços prestados por uma empresa que conheça seu negócio, saiba orientá-los e
seja digno de confiança.

A avaliação de diferentes segmentos de mercado deve ser baseada em dois fatores: a
atratividade global do segmento (tamanho, crescimento, rentabilidade, economia de escala,
risco baixo, entre outros) e os objetivos e recursos da empresa. Após a análise dos diferentes
segmentos a empresa deve decidir quais visar focalizando seus esforços nos segmentos
escolhidos.

2.2.1.1.5 Concorrência

No concorrido mercado de vendas o empreendedor não deve estar atento somente as
necessidades dos clientes, mas também ao crescimento e A diversificação dos concorrentes. 0
mercado concorrente é formado pelas empresas que prestam serviços ou oferecem gêneros
similares ao do empreendimento em questão.
A identificação dos concorrentes de uma empresa parece uma tarefa fácil, mas não 6. Os
concorrentes reais e potenciais de uma empresa constituem uma gama muito ampla do que
geralmente imaginamos (KOTLER, 1998).
É mais provável que uma empresa seja destruída por seus concorrentes emergentes ou por
novas tecnologias do que pelos concorrentes atuais.
De acordo com Kotler (1998),
as empresas devem monitorar três variáveis dos concorrentes: 1) qual a
participação do concorrente no mercado-alvo, 2) porcentagem de consumidores
que lembra o nome do concorrente quando lhes 6 solicitado e que nomeie a
primeira empresa do setor que vem a sua mente, 3) porcentagem de preferência dos
consumidores em comprar algum produto em determinada empresa.

Através do monitoramento das três variáveis, a empresa obtém dados que podem auxiliá-la
na tomada de decisão, analisando aqueles que já estão atuantes no mercado, servindo como
modelo para novas empresas que possam vir a surgir no segmento.
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2.2.1.2 Estratégia de marketing
Ao se traçar à estratégia para o futuro, o primeiro a ser feito é definir quais serão os objetivos
da empresa.
Dolabela (1999a) diz que os objetivos são definições daquilo que deve ser realizado pela
empresa nas áreas principais, durante períodos de tempo pré-determinados.
Tais objetivos devem ser definiveis e quantificáveis, para que após a implantação do projeto,
possa haver uma comparação dos resultados obtidos com os objetivos anteriormente
estipulados.

2.2.1.2.1 0 serviço
Segundo Dolabela (1999a) serviços são necessidades atendidas através de atividades

e

beneficios que são colocados à venda sem ocorrer transferência de propriedade.

2.2.1.2.2 Preço
Após determinar a concepção do serviço, é necessário estabelecer o preço a ser praticado,
conforme Dolabela (1999a).
A análise de Dolabela (1999a), confirma que a determinação do preço afeta a posição da
empresa, no que diz respeito ao seu faturamento e rentabilidade, bem como à sua participação
no mercado.
Devem ser considerados alguns fatores quando do estabelecimento do preço do serviço:
a) custos: A determinação do preço do serviço ocorre após a identificação dos custos fixos e
variáveis da empresa. Depois de identificados e confrontados com a receita projetada, é
encontrado o ponto de equilíbrio, que determina o preço mínimo a ser praticado pela empresa,
evitando o resultado negativo (DOLABELA, 1999b).
b) consumidor: 0 preço é calculado a partir da percepção do valor do serviço para o
consumidor. Tal percepção será detectada através de pesquisa de mercado.
c) concorrência: Analisando os preços praticados pela concorrência através de pesquisa, podese estabelecer um parâmetro de preço.

24

2.2.1.2.3 Distribuição
A distribuição envolve todas as atividades relacionadas à transferência do serviço do
prestador para o consumidor, conforme Dolabela (1999a).

2.2.1.2.4 Promoção e publicidade
De acordo com a afirmação de Dolabela (1999a), todo e qualquer esforço que seja realizado
para convencer as pessoas a utilizarem um serviço é considerado promoção.
Pode ser feita através de propaganda, que é uma forma paga e impessoal de apresentação de
serviços por um patrocinador identificado, através de publicidade, que é uma maneira não
paga e impessoal de divulgação de serviços, geralmente noticias comercialmente
significativas, através de demonstração direta do produto ou serviço ao consumidor em
potencial, através de uma promoção, como por exemplo, degustações, prêmios, descontos,
etc.

2.2.2 Aspectos legais e administrativos da empresa

2.2.2.1 Aspectos legais
Ao decidir abrir algum negócio, o empreendedor precisa providenciar algumas formalidades
para que a empresa seja estabelecida. As empresas podem assumir tamanhos e formas
diferentes, podendo ser classificadas, de três formas: a firma individual, a sociedade de
pessoas e a sociedade anônima. A firma individual como o próprio nome já diz é representada
por um único proprietário, enquanto as duas últimas são decorrência da associação de duas ou
mais pessoas que estejam constituindo uma empresa com personalidade jurídica.
Segundo Coelho (1997, p.141),
a definição da sociedade por cotas de responsabilidade limitada deve considerar a
natureza da responsabilidade dos sócios pelas obrigações. Limitada, obviamente,
não é responsabilidade da sociedade pelas obrigações que assumir. Por estas
responderá, sempre ilimitadamente, a sociedade comercial, posto cuidar-se de
obrigações pessoais dela. Limitada é a responsabilidade subsidiária dos sócios pelas
obrigações sociais. Nas sociedades limitadas, os sócios respondem apenas pelo que
falta para a integralização do capital social ". A gerência na Sociedade Limitada não
pode ser exercida por quem não tenha contribuído para a formação do capital social
da empresa".

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

25

incentivos fiscais, estaduais e municipais para favorecer a instalação da empresa no local
determinado.
A natureza da sociedade limitada pode ser de pessoas ou de capital dependendo do que estará
previsto no contrato social. Coelho (1997, p. 143) declara que:
em uma sociedade de pessoas o sócio somente poderá ceder suas cotas sociais a
terceiro, estranho ao quadro associativo, se os demais sócios, unanimemente,
concordarem com o ingresso deste adquirente na sociedade (...) Já numa sociedade
de capital o sócio poderá ceder suas cotas a quem se propuser a adquiri-las sem que
se faça necessária A anuência dos demais sócios.

A abertura da empresa dar-se-á após registro na Junta Comercial de Santa Catarina —
JUCESC, sob um Código de Atividade Econômica — CNAE, que corresponderá ao ramo de
atividade do empreendimento, e constará no cartão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica —
CNPJ.

2.2.2.2 Aspectos administrativos
Para definir a estrutura administrativa da empresa é necessário que se tenham objetivos claros
e missão bem definida para poder selecionar uma equipe de acordo com o que se pretende

atingir, pois quando as pessoas que são o capital intelectual da organização não são bem
recrutadas ou treinadas, as conseqüências podem ser a ineficiência ou fracasso da empresa.
Segundo Chiavenato (1995, p.6'7) são as pessoas que fazem o negócio.
E embora a empresa seja dotada de máquinas, equipamentos, prédios, instalações,
tecnologia e uma porção de outros recursos fisicos, na realidade somente estas
coisas concretas não fazem funcionar nem atingir os seus objetivos. Todos os
recursos fisicos e financeiros que a empresa retitle precisam ser ativados para que se
consiga operar. (...) são as pessoas que proporcionam a excelência, a qualidade, a
produtividade e a competitividade da empresa.

fundamental que a empresa valorize sua equipe de trabalho, pois o reflexo se dá na
qualidade dos serviços prestados, e conseqüente satisfação do cliente e o retorno financeiro
para a organização.
Cury (1990, p.169), afirma que:
toda organização deve prover-se de uma estrutura organizacional que seja
compatível com seus objetivos. A estrutura é o arranjo dos elementos consecutivos
de uma organização, ou seja, é a forma mediante a qual estão integrados e se
apresentam os elementos componentes de uma empresa.
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Por se tratar de uma empresa prestadora de serviços de pequeno porte, a estrutura
administrativa sell acumulada pela diretoria em função da simplicidade das operações que a
empresa vai realizar.

2.2.3 0 Plano financeiro

Para a implantação de uma nova empresa, deve-se fazer a análise financeira do projeto. Pois,
são nestes aspectos que serão analisadas diferentes opções que existem para investir o capital
no projeto.
No ponto de vista de Holanda (1987, p.321) "análise financeira de um projeto ou de uma
empresa tem por objetivo, fundamentalmente, avaliar os riscos do empreendimento e estimar
a sua rentabilidade".
Em qualquer negócio deve ser feito um projeto de viabilidade financeira para saber a partir de
que volume de atividade econômica a empresa se torna viável e lucrativa, sendo que a
primeira etapa do estudo de viabilidade econômica é a definição dos custos da empresa, os
custos fixos e variáveis, sendo estes custos que estão diretamente relacionados com o volume
de produção ou com o nível de atividade da empresa, e aqueles custos que independem do
volume de produção ou do nível de atividade da empresa.

2.2.3.1 Investimentos iniciais

Três tipos de gastos compõem os investimentos iniciais:
a) despesas pré-operacionais: São gastos que o empreendedor efetua antes de sua empresa
começar a funcionar (DOLABELA, 1999b);
b) investimentos fixos: Gastos referentes A. compra e instalação de móveis e utensílios, obras e
reformas, aparelhos eletrônicos e de informática. Constituem também o patrimônio da
empresa que podem ser vendidos e transformados em dinheiro (DOLABELA, 1999b);
c) capital de giro inicial: Gastos operacionais necessários para iniciar as atividades da
organização, que serão posteriormente cobertos pelas receitas (DOLABELA, 1999b).

2.2.3.2 Receitas

As receitas são provenientes do estudo do mercado e de projeções de vendas onde são
determinados as quantidades e o preço unitário de cada serviço a ser prestado. A realização
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da receita ocorre no momento em há a transferência do serviço para terceiros, ou seja, para os
clientes.
Por sua vez, Longenecker (1997, p.333) define que "a receita de uma pequena empresa é um
reflexo direto de dois componentes: volume de vendas de preço do produto. Então, na
realidade, o preço do produto é um dos lados da equação de receita. Uma pequena mudança
no preço pode influenciar drasticamente a receita total".

2.2.3.3 Deduções

Numa empresa prestadora de serviços, as deduções da receita ocorrem quando da tributação
dos impostos que incorrem na atividade por ela exercida.
De acordo com Dolabela (1999a), os impostos que incidem sobre as empresas prestadoras de
serviço são:
a) ISS: Impostos sobre serviços;
b) PIS/COFINS: (Programa de Integração Social / Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social).

2.2.3.4 Custos
Atualmente uma empresa bem sucedida, deve determinar o preço de seu serviço de modo que
ele seja suficiente para cobrir o custo total mais uma margem de lucro. 0 lucro é a receita
menos a despesa.
Custo é um gasto reconhecido quando da utilização dos fatores de produção, bens ou
serviços, para execução de um serviço ou fabricação de um produto. Conforme a idéia de
Martins (1998, p.25) "custo é um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção
de outros bens ou serviços".
Do ponto de vista econômico, custo é todo e qualquer sacrificio para prestar um serviço,
sendo possível atribuir um valor monetário a ele. Existem dois tipos de custos:
a) custo fixo — é aquele que se mantém constante independente da variação na prestação de
serviços como aluguéis, seguro, juro sob empréstimos em longo prazo, despesas de
manutenção, depreciação das instalações e outros;
b) custo variável — é aquele que varia em função prestação de serviços.
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Gitman (1985, p.174), ainda enumera uma terceira categoria de custos "semivariáveis" ou
"semifixos", que podem se fixos até um certo volume de vendas e variar a níveis mais altos
para volumes maiores, como por exemplo, a comissão de vendedores.

2.2.3.5 Despesas
Dolabela (1999b) cita que despesas são gastos que não estão diretamente ligados a atividade
fim da empresa (custos), mas que são necessários para a sobrevivência da empresa.
Podem ser:
a) administrativas: correspondentes à parte da gerência da empresa como, material de
escritório, limpeza, água, luz, telefone, correios, etc;
b) comerciais: são as despesas que são incorridas da venda do produto como: propaganda,
publicidade, fretes, comissão sobre vendas, etc;
c) financeiras: juros incorridos quando da tomada de empréstimos;
d) manutenção: gastos com reparos, pequenos consertos e outros gastos para preservar o
patrimônio da empresa;
O seguros: pagamento das anuidades das apólices de seguro dos equipamentos

e das

construções civis e outros bens.

2.2.3.6 Fluxo de caixa
uma ferramenta adequada para um bom controle financeiro, que acompanha as entradas e
saídas de recursos financeiros no caixa da empresa.
Para Dolabela (1999a),
sua importância pode ser comparada a um "plano de vôo" de um avião. A rota e o
destino já estão planejados, mas correções e adequações devem ser feitas se houver
turbulência ou uma tempestade imprevista. Mostra o horizonte de curto e médio
prazo para que o empreendedor possa escolher os melhores percursos e evitar
desastres.

Com o relatório do fluxo de caixa, o empreendedor tem dados para que se possa ter
conhecimento da possibilidade do pagamento das suas obrigações e investimentos.
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2.2.3.7 Ponto de equilíbrio

0 ponto de equilíbrio corresponde ao nível de faturamento que a empresa possa cobrir os seus
custos (lucro zero).
Acima desse ponto a empresa obterá lucro e abaixo dele incorrerá em prejuízo.
A forma de cálculo do ponto de equilíbrio é dada pela divisão dos custos fixos pela receita
total menos os custos variáveis, segundo Dolabela (1999a).

2.2.3.8 Análise de investimento

Os indices financeiros consistem em ferramentas de comparação e investigação das relações
entre diferentes informações financeiras. Apesar de existirem vários tipos, neste trabalho
foram utilizados os indices de rentabilidade, que visam medir o quão eficiente a empresa usa
seus ativos e administra suas operações.
Existe uma infinidade de medidas de rentabilidade, sendo que cada uma delas relaciona os
retornos da empresa, as suas vendas e seus ativos ao seu patrimônio liquido. Porém, os
indices devem ser analisados em conjunto, pois a análise de índice isolado não é suficiente
para retratar a situação financeira da empresa.
Os indices que foram utilizados nesse plano de negócios: payback, valor presente liquido e
taxa interna de retorno.

2.2.3.8.1 Payback

E o tempo necessário para o empreendedor recuperar o dinheiro aplicado em um novo
negócio, segundo Dolabela (1999a, p.240).
Os períodos de payback são geralmente usados como critério para avaliação de investimentos
futuros, indicando quanto tempo a empresa precisará operar para recuperar o seu investimento
inicial.
De acordo com Dolabela (1999a), o amplo uso do payback nas empresas pequenas, deve-se a
sua facilidade de cálculo. Também é visto como uma medida de risco, pois muitas empresas o
usam como critério de decisão ou complemento para grandes investimentos.
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2.2.3.8.2 Valor presente liquido

uma técnica, conforme Dolabela (1999a), sofisticada, por considerar o valor do dinheiro no
tempo.
Para Dolabela (1999a), no caso de um plano de negócios,
o fluxo de caixa projeta um determinado valor do saldo de caixa no final de um
período considerado. 0 Valor presente liquido é o valor revertido até a data de inicio
das atividades da empresa, com uma taxa de retomo que o empreendedor deseja
obter, subtraído do valor de seu investimento inicial. Caso esse valor seja positivo,
indica que a empresa lhe proporcionou um retomo acima de suas expectativas, do
contrário, seu investimento rendeu-lhe naquele período menos que o desejado.

Com essa técnica do valor presente liquido, busca-se o valor atual do resultado futuro, que

será projetado, levando em conta a atual situação económico-financeira do mercado em que a
empresa vai atuar.

2.2.3.8.3 Taxa interna de retorno
a técnica mais usada para avaliação das alternativas de investimentos. Essa taxa iguala o
valor presente liquido ao investimento inicial referente a um projeto (DOLABELA, 1999a).
Segundo Martins (1998, p.440), a taxa interna de retorno, representa a rentabilidade do
projeto expressa em termos de uma taxa de juros equivalente periódica.
Para seu calculo, é necessário conhecer o montante de dispêndio de capital e dos fluxos de
caixa que foram gerados.
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3

!VI ETODOLOGIA

0 conjunto de métodos, técnicas e instrumentos a serem utilizados em cada etapa de
desenvolvimento de um trabalho é denominado de metodologia.
A metodologia é de grande importância quando da execução do plano, pois permite uma
maior orientação no sentido de qual o tipo de estudo a ser aplicado, qual o método de
abordagem, quais as técnicas de levantamento de dados a serem utilizados, o universo a ser
pesquisado e a análise dos dados.
Segundo Lakatos & Marcondi (1991, p.83):
0 método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que com
uma maior segurança e economia permite que se alcance o objetivo conhecimentos válidos e verdadeiros-traçando o caminho a ser seguido,
detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.

3.1 Tipos de pesquisa
Usando da classificação de pesquisa apresentada por Vergara (1998), foi desenvolvido este
estudo, qualificando a pesquisa em dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.
Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva e exploratória. Descritiva, pois teve o objetivo de
descrever determinada situação. Segundo Vergara (1998, p.45): "a pesquisa descritiva expões
características de determinado universo ou de determinado fenômeno".

De acordo com Mattar (1992, p.94) "a pesquisa visa prover o pesquisador de dados sobre as
características de grupos, estimar proporções de determinadas características e verificar a

existência de relações entre variáveis".
Como a pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o
tema ou problema de pesquisa em perspectiva, Mattar (1996, p.84) afirma que:
A pesquisa exploratória é apropriada para os primeiros estágios da
investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão dos
fenômenos por parte do pesquisador são, geralmente, insuficientes ou
inexistentes.

A pesquisa quanto aos meios foi bibliográfica e de campo. Bibliográfica porque para o
embasamento teórico do trabalho se fez uso de livros, revistas, manuais e artigos. De campo,
pois incluiu entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou não.

32

3.2 Universo e amostra
0 universo da pesquisa é formado pela população de Florianópolis.
0 universo da amostra pode ser finito ou infinito, nessa pesquisa o universo será infinito.
Então o cálculo da amostra fica assim definido:
N = tamanho da amostra;
a2 = nível de confiança escolhido;
p = proporção, em percentual, da característica pesquisada no universo;
q = proporção, em percentual, do universo que não possui característica pesquisada;
E2 = erro de estimação permitido.
N= a2 . p. q
E2
Onde:
N = a2 . p. q =
E2

0,5 . 0,5 = 204 questionários
0,072

22.

Esta fórmula se encontra em Mattar (1997).

3.3 Técnicas e instrumentos de coleta de dados
Foram utilizadas como técnicas a análise documental, observação direta, e o questionário,
utilizado para a análise do perfil do mercado consumidor.
a) análise documental: foram analisados livros, publicações especializadas, textos e manuais.
b) observação direta: a observação direta foi realizada em alguns estabelecimentos similares;
observando o comportamento dos freqüentadores e realizando entrevistas informais com
empresários do ramo.A observação como objetivo auxiliar na análise da concorrência,
comportamento dos consumidores e relacionamento com fornecedores.
c) questionário: para a análise do mercado consumidor utilizou-se de um questionário
estruturado não disfarçado com questões fechadas, na forma de entrevista pessoal. Os
questionários foram aplicados a uma amostra de pessoas abordadas no período entre os dias
24 e 29 de novembro de 2003 nas imediações das ruas Deodoro, Felipe Schmidt, Trajano e
Tenente Silveira, no centro de Florianópolis, em horários diferenciados em cada um dos
diferentes dias. Definiu-se a amostra como não probabilistica por tráfego, observadas as
quotas de sexo e renda. Para obter uma melhor qualidade do instrumento de coleta de dados
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este foi submetido a um pré-teste com pessoas que atuam no ramo de alimentos, para que se
efetuassem as necessárias melhorias conforme as sugestões dadas.

3.4 Técnicas de análise

Para a análise e interpretações dos dados, o processo foi apoiado por recursos computacionais.
Primeiramente os dados da pesquisa foram convertidos para planilha Microsoft Excel, onde
foi realizada a tabulação dos dados simples e dos resultados de cada variável, assim sendo
montadas tabelas e gráficos correspondentes.
A análise dos dados tem por objetivo a verificação da viabilidade de implantação de uma loja
de sanduíches e saladas no centro de Florianópolis (SC), através das informações apuradas
com:
a) a observação,
b) o conteúdo dos documentos;
c) o resultado quantitativo da pesquisa.
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4

A NUTRIÇÃO E A ALIMENTAÇÃO

Como o objeto de estudo em questão atuará na Area de gastronomia não poderíamos deixar de
mencionar alguns breves conceitos sobre os temas nutrição e alimentação.
Segundo Bergold (1967, p.57) "se você seguir sempre bons princípios de nutrição, sua
família gozará mais saúde, e se recuperará mais rapidamente das doenças que aparecerem".
Ou ainda conforme Chaves (1985, p.3) "nutrição

e excitabilidade são propriedades

fundamentais dos seres vivos, peculiares a todos e sem as quais não há vida".
Devemos encarar a escolha de alimentos saudáveis não somente como algo essencial, mas
também como prazeroso, e isso tornará-se possível a partir do momento em que tomar-se
maior conhecimento sobre a composição e o valor alimentar dos alimentos que serão
ingeridos. 0 conhecimento pelo valor nutricional dos alimentos provirá da conscientização
sobre os hábitos alimentares.
Partindo-se do conceito de alimentação de Chaves (1985), a alimentação é considerada como
um processo voluntário e consciente em que o indivíduo obtém produtos para seu consumo, a
consciência da importância de uma boa alimentação para uma vida saudável é despertada,
então devemos procurar a boa nutrição através da ingestão de alimentos dos quatro grupos
alimentares citados por Bergold (1967): pães e cereais, proteínas, leite, legumes e frutas. 0
equilíbrio nos hábitos alimentares assegurará que o indivíduo está suprindo as necessidades
do corpo.
Seja em atividades fisicas ou intelectuais devemos possuir a energia suficiente para a
realização de nossas tarefas. Tal energia e disposição são decorrentes dos alimentos que
ingerimos e dos valores nutricionais que cada tipo de alimento nos fornece.
"Quanto mais adequadamente balanceada, mais nutrientes fornece a dieta" (KATCH ;
MCARDLE, p.213, 1996). Devemos ressaltar que o foco de nosso empreendimento não é
somente alimentos utilizados em dietas para atletas, mas a adequação de hábitos alimentares
saudáveis a rotina de vida dos habitantes da cidade de Florianópolis, provando que é possível
se alimentar bem, mesmo com a "pressa" que faz parte do dia a dia.
0 controle alimentar na vida do indivíduo pode pound-10 das populares dietas de que tanto se
ouve falar, que geralmente ocorrem em função do acúmulo excessivo de gordura, podendo
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até mesmo tornar-se uma doença, a obesidade. Através de uma alimentação balanceada o

indivíduo gozará de plena saúde, evitando contratempos com médicos e dietas indesejadas.
Em se tratando de alimentos, outro fator importante que merece atenção é o controle das
matérias-primas. Segundo Silva Junior (1995), podem ser considerados matérias-primas no
ramo da alimentação todos os produtos a serem processados e manipulados para chegar ao
consumidor. No caso deste empreendimento estará se lidando com matérias-primas das mais
importantes em relação ao controle higiênico sanitário. Silva Junior (1995) considera os

perecíveis protéicos como tal. São eles: carnes (bovinos, suínos, ayes, pescados), leite e
derivados e ovos. Os vegetais também merecem atenção especial quanto a seu estado
higiênico, já que são considerados produtos crus ou "In natura" que são veículos de grande
quantidade de microorganismos patogênicos.
A prática de comercialização de produtos alimentícios no Brasil requer uma série de critérios
a serem observados. A esta parte normativa referente A. comercialização de produtos

alimentícios, serão feitas as considerações necessárias na parte do plano de negócio referente
ao assunto.
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5

PLANO DE NEGÓCIOS

5.1 A empresa
5.1.1 A atuação da empresa
A empresa é um restaurante que atua no ramo de comércio alimentício; comercializando
alimentos, sucos, saladas e sanduíches, naturais e de excelente qualidade, com ambiente
agradável, limpo e com atendimento descontraído, diferenciado e voltado para a satisfação
dos clientes.
5.1.2 0 negócio
Oferecer refeições naturais de excelente qualidade tendo em vista alimentação nutritiva e
saudável.
5.1.3

A missão

Oferecer saladas e sanduíches frios com atendimento personalizado, proporcionando ao
cliente a ingestão de uma alimentação saudável de forma rápida e adaptável 6 "pressa do
seu dia a dia".
5.1.4 Visão

"Ser o restaurante de saladas e sanduíches frios mais freqüentado e conceituado na cidade
de Florianópolis a ponto de se tornar necessária 6expansão das atividades por outras partes
da cidade, estado e pais".
5.1.5

Aspectos legais e organizacionais

5.1.5.1 Autorização para funcionamento
Ao enquadrar-se no ramo de comércio de alimentos o estabelecimento deve estar de acordo
comas normas da vigilância sanitária para a obtenção do alvará sanitário, indispensável, tanto
para a sua abertura, como para seu funcionamento. Este é o procedimento, pois não há Lei
nacional, estadual ou municipal especifica aplicável a restaurantes.
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A vigilância sanitária estabelece normas que controlam as condições higiênicas relacionadas
atividade, ao local, à qualidade dos alimentos e sua armazenagem, condições de saúde de
seus manipuladores e cuidados necessários no manuseio dos produtos.
A fiscalização realizada pela vigilância sanitária é periódica, ocorre geralmente em torno de
seis em seis meses, verificando se os exames de saúde dos manipuladores de alimentos estão
atualizados e as condições de higiene locais. Havendo infração das normas, os
estabelecimentos, quando da fiscalização, estão sujeitos a perda do alvará e autorização para
funcionamento.
A Constituição de 1988 e a Lei de defesa do consumidor de 1990 deram ao consumidor um
maior poder nas relações de consumo. Com o consumidor cada vez mais exigente e com
amparo legal, estes exercem importante papel fiscalizador. Assim sendo, através do serviço
de atendimento ao público da vigilância sanitária constata-se como denúncias mais
corriqueiras as referentes A falta de higiene e limpeza a falta de alvará sanitário, presença de
corpo estranho nos alimentos, produtos de mercearia sem registro no Ministério da Saúde

e

para finalizar, o surto de DVAs - doenças veiculadas por alimentos - salmoneloses.
Relativo a questão de segurança, o estabelecimento deve possuir dois extintores de incêndio,
sendo um na área de produção dos alimentos e outro na área de comercialização.
5.1.5.2 Caracterização da empresa
Forma jurídica: A empresa se constituirá pela forma de uma Sociedade por Cotas de
Responsabilidade Limitada mediante contrato social firmado entre os sócios. Neste tipo de
forma jurídica a responsabilidade frente aos direitos e obrigações da firma é limitada ao valor
do capital registrado em seu contrato social.

Denominavao social: Ilha da Salada Comércio de Alimentos Ltda.
Nome fantasia: Ilha da Salada, saladas e sanduíches frios.

Sócios: a sociedade será formada a principio por dois sócios; Fábio Moraes Ramos e Alan
Duwe, verificada a necessidade poderá haver a inserção de um terceiro sócio ainda não
definido.

Endereço: Centro, em Florianópolis, estado de Santa Catarina.
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Sede e foro: Florianópolis, Santa Catarina.
Porte da empresa: microempresa.
Objetivo social: atuar no ramo de comércio de alimentos; preparando e comercializando
alimentos e bebidas em ambiente limpo, agradável e com ótimo relacionamento e
atendimento aos clientes.
Prazo de duração da sociedade: as atividades poderão ser iniciadas a partir de abril de 2004,
atuando por prazo indeterminado.
Capital social: o capital social será dividido em quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma,
integralizadas em moeda corrente nacional, podendo ser distribuídas aos sócios em partes

iguais ou não.
Responsabilidades: cada sócio terá responsabilidade limitada pelas tarefas a ele designadas,
que serão posteriormente definidas. Terá autoridade para responder por qualquer ato que
envolva a empresa e será responsável pelos resultados, positivos ou não, não esperados do
mesmo.
Extensão e obrigação dos sócios: por se tratar de uma pequena empresa e em fase de
adaptação ao mercado, a estrutura organizacional de dará de forma simples. No inicio das

atividades os sócios serão encarregados da parte administrativa e produtiva da empresa,
sendo os sócios dois administradores e amantes da culinária, convencionou-se que ambos
devem atuar amplamente na empresa, de forma revezada, posteriormente definirão -se as
atividades a serem designadas por cada qual, de acordo com as potencialidades mostradas nas
atividades.
Lucros e prejuízos: os lucros e prejuízos serão divididos igualmente entre os sócios.
Disputas e desavenças entre os sócios: as disputas e desavenças entre os sócios serão
resolvidas somente com o consenso de ambos. A sociedade por um todo, terá de estar de
acordo com novos projetos, alterações de todos os tipos e investimentos para que estes
venham a ocorrer. Não havendo o consenso de ambas as partes, ou seja, no desacordo de um
dos sócios, fica vetada a realização de tal propósito.
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Demissões e afastamentos: o afastamento de funcionário ou um dos sócios por tempo
limitado pode ser combinado entre os sócios com o acordo de ambos. No caso de uma
demissão, afastamento definitivo do sócio junto As obrigações empresariais, este deverá
oferecer a venda de sua quota no empreendimento. 0 outro sócio, aceitando comprar tais
quotas passará a ser o único proprietário da empresa, passando a ter total liberdade na
empresa. Caso o sócio que fique não queira comprar a parte do que está saindo, as quotas
podem ser vendidas A outra pessoa que deseje comprar e participar do empreendimento desde
que o sócio que permaneceu concorde com a entrada do novo integrante. Em caso de não se
conseguir chegar a um acordo, a empresa é desfeita e ocorre a dissolvência da sociedade.

Divisão de ativos: havendo a quebra da sociedade, e fechamento da empresa, os ativos serão
distribuídos aos sócios conforme sua participação na sociedade e sem privilégios pelos
motivos agregados a quebra da sociedade.
5.1.6

Plano de operações

5.1.6.1 Administração

A empresa terá uma estrutura hierárquica composta de diretoria e funcionários. No inicio das
operações, a diretoria acumulará as funções principais, que passarão a ser delegadas no
processo de desenvolvimento da empresa. A contratação de funcionários se dará no
momento em que seja detectada a necessidade. 0 número de funcionários ajudantes também
sell estipulado conforme a necessidade, sendo que deverão ser contratados ajudantes em
número suficiente para que se realizem revezamentos de turnos, se necessário.
A centralização das funções operacionais no inicio do negócio objetivará a redução dos
custos e permitirá que a diretoria adquira experiência de gestão, se preparando para o
crescimento.
Ambos os sócios, tão bem como os funcionários, devem possuir senso de colaboração e
empenho para que o negócio alcance o sucesso desejado.

5.1.6.2 Qualidade
A qualidade é considerada pelos sócios fatores de suma importância. A preocupação com os
produtos oferecidos aos clientes, instalações e atendimento deve ser constantes, assim como
outros elementos que possam a vir interferir no andamento do negócio como urn todo.
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5.1.6.3 Horários
O horário de funcionamento do restaurante para o público será das 10:00 hs as 19:00 hs,

direto sem fechar, em épocas fora de temporada e, das 10:00 hs as 21:00 hs, direto sem fechar
durante a temporada. Nos sábados fechará as 14:00 s e domingos e feriados não abrirá as
portas; independente da época do ano. Convencionou-se que os elementos participantes da

área de produção e preparação de alimentos deverão estar no local 2 (duas) horas antes da
abertura ao público para o preparo de alimentos na área interna. Julgou-se necessário também
a permanência no local por mais 1 (uma) hora após o fechamento ao público afim de
higienizar e preparar o local de modo que este esteja pronto e esquematizado para as tarefas
do dia seguinte.
A jornada diária de trabalho sera em torno de 12 (doze) horas, sendo estas divididas em 2
(dois) turnos para os funcionários. É interessante e necessária a presença de pelo menos um
dos sócios em período integral no estabelecimento, até que todos tenham conhecimento pleno
da rotina e atividades a serem desempenhadas.
O responsável pela abertura e fechamento da loja será um dos sócios, podendo haver

revezamento entre eles. 0 sócio deverá abrir somente a parte produtiva, até o horário que será
aberto à loja ao público. No encerramento deverá fechar ao público e depois que realizados

os procedimentos de limpeza e preparação para o dia seguinte, fechar o estabelecimento todo.
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6. PLANO DE MARKETING

No estudo dos pontos referentes ao plano de marketing serão analisados o mercado
consumidor, os fornecedores

e a concorrência. A análise inicia-se pela pesquisa

mercadológica e seus resultados que mostrarão as características do mercado consumidor,
que é de suma importância para a definição do público alvo da empresa. Na seqüência serão
relatados tipos de estabelecimentos sendo alguns similares e outros não, analisando a
concorrência e os fornecedores. Por fim serão configuradas as estratégias a serem seguidas
tomadas o cuidado da análise das oportunidades e ameaças.
6.1 Pesquisa mercadológica

A pesquisa baseou o estudo com o objetivo de checar e verificar a existência ou não de
interesse, as necessidades e o perfil dos possíveis consumidores.
0 universo da pesquisa compreendeu a população do município de Florianópolis, SC, que
totaliza cerca de 342.315 pessoas, segundo pesquisa realizada pela Prefeitura Municipal de
Florianópolis no ano de 2000. É importante notar também que com o movimento turístico a
população pode dobrar ou até mesmo triplicar no período de férias.
Não sendo possível realizar entrevistas com todos elementos da população, trabalhou-se com
uma amostra de 204 pessoas. Chegou-se a este número através do cálculo da amostra
mostrado no item 3.2. Como se pretende instalar o restaurante no centro da cidade, as
entrevistas foram realizadas nas imediações sendo os indivíduos escolhidos aleatoriamente.
6.2 Resultado da pesquisa
As perguntas, ocorrências das respostas, gráficos e comentários sobre a pesquisa serão
relatados a seguir.
Sexo
Tabela 1 - Sexo dos entrevistados
Resposta
Masculino
Feminino

Ocorrência
96
108

Fonte: Dados primários

%
47
53
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Figura 1 - Gráfico do sexo dos entrevistados
Fonte: Dados primários
A pesquisa observou uma maioria do sexo feminino (53%) em relação ao público masculino

(47%), evidenciando uma predominância feminina nas respostas do questionário.

Idade
Tabela 2 - Faixa etária dos entrevistados
Resposta
até 20 anos
21 a 30 anos
31 a40 anos
41 a 50 anos

Ocorrências
37
96

%
18
47

35
12

17
6

Fonte: Dados Primários

0 até 20 anos
• 21 a30 anos
031 a40 anos
041 a50 anos

• acima de 50 anos

Figura 2 - Gráfico da faixa etária das entrevistadas
Fonte: Dados Primários
A maior ocorrência foi encontrada na faixa etária de 21 - 30 anos (47%), o que faz com que
essa seja a faixa etária do público alvo da Ilha da Salada. A faixa etária de até 20 anos (18%)
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representa os estudantes de cursos pré-vestibulares da regido. E, a faixa etária de 31 a 40 anos
(17%) representa um público com maior independência financeira

e poder aquisitivo,

indicando outro aspecto favorável.
Estado Civil
Tabela 3 - Estado civil dos entrevistados
Resposta
Solteiro
Divorciado
Casado
Viúvo
Outros

Ocorrência
133
12
24
0
35

ok
65
6
12
0
17

Fonte: Dados primários

O Solteiro

111 Divorciado
O Casado
O Viúvo

II Outro

Figura 3 - Gráfico do estado civil dos entrevistados
Fonte: Dados primários
A pesquisa mostra que mais da metade dos entrevistados é solteira (65%), característica que
compõe o perfil do público alvo do restaurante.
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Escolaridade
Tabela 4 - Escolaridade dos entrevistados
Ocorrências
Resposta
0
1° grau incompleto
0
1° grau completo
43
2° grau incompleto
96
2° grau completo
41
Superior incompleto
24
Superior completo

ok
0
0
21
47
20
12

Fonte: Dados primários

01° grau incompleto
E 1° grau completo
02° grau incompleto
02° grau completo
IN superior incompleto
0 superior completo

Figura 4 - Gráfico da escolaridade dos entrevistados
Fonte: Dados Primários
O público alvo é predominantemente possuidor de 2° grau completo (47%), seguido de
entrevistados com segundo grau incompleto (21%) e superior incompleto (20%),
caracterizando uma maioria de estudantes de cursos pré-vestibulares,

o

consequentemente mostrará que o público alvo possuirá um perfil de consumo exigente
Renda familiar
Tabela 5 - Renda familiar
Ocorrências
Resposta
72
até R$ 1,000,00
41
R$1,000,01 a R$ 2,000,00
35
R$ 2,000,01 a R$ 3,000,00
35
R$ 3,000,01 a R$4,000,00
12
R$ 4,000,01 a 5,000,00
7
acima de R$ 5,000,01

Fonte: Dados primários

°A,

35
20
17
18
6
4

que
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O até R$1 .030,00

E de R$1.000,C0 a R$2.000,00
Ode R$2.000,00 a R$3.0O3,00
O de R$3.000,00 a R$4.000,00
• de R$4.000,00 a R$5.000,00
O acima de R$5.000,00

Figura 5 - Gráfico da renda familiar
Fonte: Dados primários
A pesquisa registrou uma maior ocorrência de entrevistados com renda familiar de ate R$
1.000,00 (35%), e 20% dos entrevistados com renda familiar mensal entre R$1.000,01 e R$

2.000,00.
Isto mostra que deve haver um cuidado quanto à estipulação dos preços dos produtos
comercializados pelo restaurante, buscando oferecer preços atraentes para que não surjam
problemas relativos e este ponto.
Freqüência com que vai ao centro da cidade

Tabela 6 - Freqüência com que os entrevistados vão ao centro da idade
Ocorrências
Resposta
0
nunca
12
uma ou duas vezes por semana
35
três ou quatro vezes por semana
72
cinco ou seis vezes por semana
85
todos os dias

%
0
6
17
35
42

Fonte: Dados primários

nunca
E 1 ou 2 vezes por semana
03 ou 4 vezes por semana'
05 ou 6 vezes por semanal
• todos os dias

Figura 6 - Gráfico da freqüência de idas ao centro da cidade
Fonte: Dados primários
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De acordo com os entrevistados a maioria vai ao centro da cidade todos os dias (42%), e 35%

vão cinco ou seis vezes por semana, o que é ponto muito favorável, pois o empreendimento
ser á implantado no centro da cidade.
Freqüência com que faz refeições fora de casa
Tabela 7 - Freqüência em se alimentar fora de casa dos entrevistados
Ocorrências
24
108
24
zero
48

Resposta
nunca
Uma ou duas vezes por semana
Três ou quatro vezes por semana
Cinco ou seis vezes por semana
Todos os dias

ok
12
52
12
zero
24

Fonte: Dados primários

1:3 nunca
• 1 ou 2 vezes por semana
03 ou 4 vezes por semana
05 ou 6 vezes por semana
• todos os dias

Figura 7 - Gráfico da freqüência em se alimentar fora de casa dos entrevistados
Fonte: Dados primários
A pesquisa demonstra que a maioria das pessoas costuma comer fora de casa uma ou duas
vezes por semana (52%) e 24% tem o costume de comer todos os dias.
Local preferido para fazer as refeições fora de casa
Tabela 8 - Local preferido dos entrevistados para fazer suas refeições fora de casa
Ocorrência
Resposta
14
Lanchonetes e Fast Food
14
restaurantes "a la carte"
176
buffet e self service
0
outros

Fonte: Dados primários

oh
7
7
86
0
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O lanchonetes e fast food
Ili restaurantes "a la
carte"

o buffet

e self service

O outros

Figura 8 - Gráfico do local preferido dos entrevistados nas suas refeições fora
de casa
Fonte: Dados primários
A pesquisa demonstra que a maioria dos entrevistados prefere estabelecimentos tipo bufê e
self service (86%) para fazer as suas refeições fora de casa. Isto é um ponto importantíssimo
já que o empreendimento objeto de estudo se trata de um restaurante com estas
características.
Gastos médios em refeições
Tabela 9 - Gastos médios em refeições dos entrevistados
Ocorrências
Resposta
29
até R$3,99
69
de R$ 4,00 a R$ 6,99
92
de R$ 7,00 a R$ 9,99
14
R$ 10,00 ou mais

%
14
34
45
7

Fonte: Dados primários
Figura 9 - Gráfico dos gastos médios em refeições dos entrevistados

▪ até R$3,99
• de R$4,00 a R$6,99
Ode R$7,00 a R$9,99

R$10,00 ou mais

Fonte: Dados primários
A pesquisa demonstra que 45% dos entrevistados gasta em torno de R$ 7,00 a
R$ 9,99 e 35% gasta de R$ 4,00 a R$ 6, 99, o que permite que se perceba o quanto os
entrevistados estão dispostos a gastar.
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Preferência por almoço ou lanche
Tabela 10 - Entrevistados que tem o hábito de substituir um almoço por um lanche
Resposta Ocorrência
55
Sim
149
Não

%
27
73

Fonte: Dados primários

ID Sim
III NA()

Figura 10: Gráfico da substituição de almoço por lanche
Fonte: Dados primários
A maioria dos entrevistados (73 %) não tem o hábito de substituir um almoço por um lanche.
Hábitos alimentares

Tabela 11: Opinião dos entrevistados sobre a qualidade de seus hábitos alimentares
Resposta Ocorrências
180
Sim

N5o

24

Fonte: Dados primários

°A

88
12

49

III Sim

• NA()

Figura 11 - Gráfico da qualidade dos hábitos alimentares dos entrevistados
Fonte: Dados primários
A maioria dos entrevistados (88%) diz ser possuidor de hábitos alimentares saudáveis.
Motivo da preocupação com os hábitos alimentares
Tabela 12 — Motivo que leva os entrevistados a se preocuparem com seus hábitos alimentares
Resposta
recomendação médica
preocupação com o corpo, estética.

busca por um novo estilo de vida
nada faria com que eu passasse a me preocupar com meus hábitos alimentares

Ocorrência

ok

24
131
49

12
64

0

O

Fonte: Dados primários

recomendação médica
• procupação com o corpo, estética

ID busca de um novo estilo de vida (esporte, cultura, seita,
religião, etc.)
El nada faria com que eu passasse a me preocupar com
meus hábitos alimentares

Figura 12: Gráfico dos motivos que levam os entrevistados a se preocuparem com os
hábitos alimentares
Fonte: Dados primários
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0 principal motivo que leva os entrevistados a se preocuparem com os hábitos alimentares é
a preocupação com o corpo e estética (64%), seguido de 24% que representa os entrevistados
que se preocupam com os hábitos alimentares em função de algum estilo de vida. Isto mostra
a tendência cada vez mais forte de preocupar-se com a alimentação.
Opção de escolha pelos ingredientes
Tabela 13 — Opção de escolha dos ingredientes pelos entrevistados
Resposta

Ocorrência

°A

Sim

204

100

Não

0

0

Fonte: Dados primános

• sim
• não

Figura 13 — Gráfico da opção de escolha dos ingredientes pelos entrevistados
Fonte: Dados primários
Todos os entrevistados na pesquisa responderam que preferem escolher os ingredientes a
compor sua refeição e que o mais justo é pagar um valor de acordo com o que venham a
optar.

Freqüência com que se acrescentaria sanduíches frios e saladas a alimentação semanal
Tabela 14 — Freqüência com que os entrevistados acrescentariam sanduíches frios e
saladas a alimentação semanal
Ocorrência
Resposta
0
Nunca
49
Uma ou Duas vezes por semana
49
Três ou quatro vezes por semana
24
Cinco ou seis vezes por semana
82
Todos os dias

Fonte: Dados primários

ok
0
24
24
12
40

51

O nunca

Ell ou 2 vezes por
semana
03 ou 4 vezes por
semana
05 ou 6 vezes por
semana
Otodos os dias

Figura 14: Gráfico da freqüência com que os entrevistados acrescentariam
saladas e sanduíches frios a sua alimentação semanal
Fonte: Dados primários
De acordo com os resultados da pesquisa 40% dos entrevistados estão dispostas a acrescentar
sanduíches frios e saladas as suas alimentações todos os dias da semana.
Aceitação das sugestões

Tabela 15 — Interesse dos entrevistados em encontrar sugestões de refeições que
estariam prontos a sua espera
Resposta Ocorrência
204
Sim
0
Não

%
100
0

Fonte: Dados primários

0 sim

0 não

Figura 15 — Gráfico do interesse dos entrevistados em encontrar sugestões de
refeições que estariam prontos a sua espera
Fonte: Dados primários
Segundo os dados da pesquisa todos os entrevistados preferem que existam sugestões de
saladas e sanduíches prontos a sua espera.

Principais motivos na escolha de um restaurante

variedade de alimentos
preço
limpeza e higiene do local
localização
atendimento
qualidade dos alimentos
0%

20% 40% 60% 80% 100% 120%

III importante
O pouco importante • sem importância

O muito importante

O indiferente

Figura 16 — Gráfico dos motivos na escolha de um restaurante
Fonte: Dados primários
De acordo com os resultados da pesquisa os fatores considerados como de suma importância
são os referentes à qualidade dos alimentos e limpeza e higiene do local, seguida do
atendimento e da variedade dos alimentos. Fatores como preço e localização também foram
considerados importantes.
6.3 Análise da concorrência
A concorrência no ramo de alimentação no centro da cidade é muito forte, sendo que esta é
uma Area de intenso tráfego.
Existem os estabelecimentos grandes e os menores, self-service e à la carte, havendo também
as casas de sucos e lanches. Deste modo podemos classificar a concorrência como
concorrentes diretos e concorrentes indiretos, afim de melhor entender a concorrência.
Os concorrentes diretos do Ilha da Salada, saladas

e sanduíches frios, serão aqueles

estabelecimentos que ofereçam comida natural, sanduíches frios, saladas, casas de sucos, ou
seja, todos que estimulem a ingestão de alimentos leves e sejam de pequeno porte. Os
concorrentes indiretos serão quaisquer outros que ofereçam opção de escolha dos
ingredientes ao cliente, restaurantes tipo buffet e que estejam localizados nas proximidades
Os demais restaurantes e estabelecimentos não serão considerados na análise da concorrência
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pelo fato de serem direcionados a um público alvo diferente, alem de oferecerem urn tipo de
serviço totalmente diferente.
A seguir, são listados, os concorrentes diretos a serem enfrentados:
-

Verde Sabor

Rua Esteves Junior - Centro comercial Top Tower
-

Filho da Fruta

Av. Prefeito Osmar Cunha 51
-

Sabor em Fatias

Rua Arj Figueiredo 85
-

Sanduíches e Cia

Av. Rio Branco 784
- Arte Saladas
Rua Tenente Silveira 111, sala 203
-

Bigger Sucos

Rua Adolfo Melo 30
- Cantinho Natural
Rua D M de Souza

-

Vida Produtos Naturais

Rua Visconde de Ouro Preto 298

Os concorrentes indiretos também são considerados como ameaça, pois estão direcionados a
um público alvo semelhante e por na sua maioria oferecerem alimentação de qualidade. Não
constam listados pela tamanha diversidade de estabelecimentos no centro da cidade.

54

Os concorrentes diretos do futuro restaurante foram analisados sob o ponto de vista do
cliente. Não houve uma avaliação detalhada de todos os nomes constantes na lista
apresentada, porém percebe-se que todos oferecem ambiente aconchegante, oferecendo bemestar aos clientes.

Apesar do elevado

número de concorrentes, acredita-se que exista

espaço

para

empreendimentos deste tipo, uma vez que o relato de alguns proprietários confirma os
resultados da pesquisa que indicam um aumento do número de pessoas que se preocupam
com a qualidade alimentar.
6.4 Análise dos fornecedores

A quantidade e variedade de fornecedores para o ramo de restaurantes é bem grande, tal
característica é um fator positivo no momento de negociar a aquisição dos insumos que serão

necessários ao empreendimento, sendo comum a obtenção de descontos ou prazos para o
pagamento.

As máquinas e equipamentos necessários para equipar o restaurante podem ser adquiridas
através dos diversos fornecedores, que oferecem diversos materiais, de variadas marcas, e a
preços diferenciados.

Devido a alguns incrementos de determinados pratos, alguns ingredientes serão obtidos em
empórios e estabelecimentos que oferecem estas especiarias, podendo acarretar um aumento

dos preços sugeridos.
Os possíveis fornecedores listados a seguir, serão cadastrados e possivelmente utilizados de
acordo com as condições oferecidas.
Fornecedores de carnes:
-

Frangos Macedo

-

Frigoríficos Kretzer

-

Frigoríficos Seara

-

Frigoríficos Sadia

-

Frigoríficos Perdigão
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-

Hipermercado Big

- Hipermercado Angeloni
Fornecedores de frutos do mar:
-

Pescados Silva

-

Companhia do Peixe

-

Peixaria do Chico

-

Pescados Oliveira

-

Solmar Pescados

Fornecedores de frutas e verduras
-

Ceasa

-

Direto do campo

-

Cestão do povo

-

Sacolão do povo

-

Quintal da Ilha

Fornecedores de perecíveis e enlatados:

-

Atacado Baia Norte

-

Atacado Silva

-

Makro Atacado

-

Taf Atacado

-

Hipermercado Big

- Hipermercado Angeloni
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Fornecedores de ingredientes diferenciados:

-

Empório Santa Maria

-

Companhia das Ervas

Fornecedores de bebidas
-

Distribuidor Ambev

-

Cambirela Bebidas

-

Nutricau polpa de fruta

-

Tribo Açai polpa de frutas

Fornecedores de equipamentos e utensílios

- Cosme Comércio Ltda
- Depósito Pinheiro
-

Thomas Equipamentos

-

Lamare Utensílios

-

Calegare Equipamentos

-

Marte Refrigeração

-

Refrisul

Fornecedores de material de limpeza

-

Atacado Catarinense

-

Atacado Vitória

-

Florimp Produtos de Limpeza

-

Produtos de Limpeza Goedert
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6.5 Análise das oportunidades
Existem algumas oportunidades para um empreendimento que está começando, porém
algumas vezes podem passar despercebidas ou não serem consideradas com oportunidades
fazendo com que muitos negócios não venham a prosperar.
A principal oportunidade percebida é a tendência a alimentação natural que cada vez mais
passa a atrair as pessoas que se preocupam com a qualidade de sua alimentação e a qualidade
de sua vida.
Outra oportunidade diretamente relacionada a anterior é explorar o aumento da população da
cidade, já que a maioria das pessoas que passa por Florianópolis ou vem morar aqui, vem em
busca de uma qualidade de vida ótima, sendo que a melhor combinação para essa qualidade
se dá das belezas naturais que a Ilha oferece combinadas com uma alimentação de qualidade.
Além disso, muitas dessas pessoas que procuram nossa cidade já vem com hábitos
alimentares saudáveis de outros lugares.
0 fato e morarmos em uma cidade litorânea com muitas praias também representa uma
oportunidade. As pessoas se preocupam bastante com a estética.
A curiosidade e o interesse por saladas e sanduíches frios, alguns destes exóticos, pode
caracterizar mais uma oportunidade.
6.6 Análise das ameaças
A principal ameaça do empreendimento, que também pode ser considerada oportunidade,
está no fato de serem oferecidos sanduíches frios e saladas, que podem não agradar o gosto
de todas as pessoas.
Outra ameaça existente se dá no possível aumento do preço de alguns pratos que utilizem
condimentos importados, pois o preço oscila de acordo com variação cambial.
As épocas de chuva podem ser consideradas como ameaça pois diminuem o fluxo de
pedestres nas ruas do centro de Florianópolis.
A sazonalidade que ocorre na região vem a ser outra ameaça para o negócio, pois é nas
temporadas de inverno e verão que o fluxo de prováveis consumidores aumenta.
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6.7 Estratégia de marketing
6.7.1 0 serviço

O serviço que o restaurante virá a oferecer será a oferta de variados tipos de saladas e

sanduíches frios, sendo que existirão sugestões prontas ao dispor do cliente e poderão ser
feitos quaisquer outros de acordo com a preferência do cliente. Serão servidos a principio
água e sucos, se verificada a necessidade poderão vir a ser servidos refrigerantes e outras

bebidas que o cliente deseje.
Estratégia 1: Saladas e sanduíches preparados por um chefe de cozinha internacional.
a) Ação:

Preparar sanduíches e saladas diferenciadas, com ingredientes de

ótima

procedência;
b) Como: Através da estrutura do empreendimento;
c) Porque: Oferecer excelente sabor e qualidade nas saladas e sanduíches oferecidos;
d) Quando: As sugestões de pratos poderão ser antes da solicitação do cliente e os demais
após a solicitação do cliente:

c) Quem faz: 0 chefe de cozinha Jean Jackes;
f) Recursos: Insumos, ingredientes e temperos necessários.
6.7.2 Vantagens competitivas

Estratégia 1: Agregar valor as refeições oferecidas.
a) Ação: Utilizar somente produtos com qualidade comprovada;
b) Como: Fazer as compras dos produtos e ingredientes com os fornecedores cadastrados
pelo restaurante;
c) Porque: Proporcionar satisfação total aos clientes;
d) Quando: Em todas as ocasiões;
e) Quem faz: 0 Chefe Jean Jackes;
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1) Recursos: Insumos, ingredientes e temperos necessários para o preparo dos sanduíches e
saladas.
Estratégia 2: Prestar um serviço de atendimento de qualidade.

a) Ação: Receber e atender os clientes com educação, eficiência, descontração e alegria;
b) Como: Realizar treinamentos mensais com o pessoal e manter um ótimo clima entre a

equipe;
c) Porque: Oferecer ao cliente o bem-estar e satisfação necessários para uma boa refeição;
d) Quando: Sempre que o cliente necessitar;
e) Quem faz: Todos os elementos do restaurante;
f) Recursos: 0 trabalho dos membros da equipe, que serão motivados de todas as maneiras.
Estratégia 3: Atrair os consumidores com as instalações do empreendimento

a) Ação: Construir um ambiente aconchegante e agradável que possibilite aos clientes uma
sensação de bem-estar;
b) Como: De acordo com projetos arquitetônicos, ser á solicitado um serviço de reforma no

ambiente;
c) Porque: Aumentar a satisfação e bem-estar dos clientes no estabelecimento;
d) Quando: Antes da inauguração do estabelecimento;
e) Quem faz: 0 layout sera projetado pelo engenheiro Fernando Vetter e os projetos

arquitetônicos serão realizados pelo arquiteto Alexandre Moraes;
I) Recursos: Pisos cerâmicos, paredes testuradas, quadros com pintura acrílica, fotos de
algumas opções de pratos.
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6.7.3 Preço
Para a determinação dos preços dos sanduíches e saladas foram considerados os custos
incorridos no preparo, os preços praticados pelos concorrentes e o preço que os consumidores
estariam dispostos a pagar.
6.7.4 Promoção e publicidade
A pesquisa realizada constatou interesse pelo tipo de culinária do restaurante. Independente
desse fator o restaurante adotará um intenso sistema de promoção em diversos locais, como
eventos esportivos, academias e locais de intenso trafego de pedestres. Além disso, haverá
um trabalho de divulgação em empresas localizadas próximas ao estabelecimento, rádios e
jornais, afim de levar o empreendimento ao conhecimento do público.
Estratégia: Adotar um intenso sistema de promoção e publicidade:
a) Ação: Dispor de um banco de dados sobre clientes potenciais, e trabalhar esta
potencialidade com divulgação de modo direto, seguido de contatos pessoais;
b) Como: Elaborar um banco de dados através de pesquisas, questionários respondidos e
outras formas de coleta;
c) Porque: Consolidar e tornar conhecido o restaurante no mercado;
d) Quando: Constantemente;
e) Quem faz: Fábio Moraes Ramos, sócio administrador;
O Recursos: Cartazes, banners, folders, propaganda em rádio e jornal e embalagens
personalizadas; na primeira semana sera feita todos os dias na primeira meia hora de
funcionamento degustação de alguns tipos de saladas e sanduíches aos possíveis novos
clientes.
6.7.5 Serviços ao cliente
0 empreendimento pretende estabelecer-se de modo competitivo e diferenciado, para isso
deverá dispor de produtos e materiais de qualidade, alguns personalizados; deverá dispor
também de uma equipe entrosada e competente para a realização dos serviços, sem esquecer
do bom relacionamento na praça sempre buscando estabelecer mais contatos para a empresa.
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Será disponibilizado um serviço de tele-entrega para as proximidades, também haverá uma
caixa para recolher sugestões, criticas e comentários dos clientes, buscando manter um canal
de comunicação aberto a respeito do serviço prestado.
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7 ASPECTOS TECNICOS
0 estudo técnico compreende algumas especificações mais detalhadas do empreendimento
ainda não citadas. Assim será relatada a descrição dos equipamentos e materiais necessários,
arranjo fisico das instalações e relação de alguns sanduíches e saladas que estarão dispostos a
escolha do cliente caso seja requisitada algum tipo de sugestão, ainda lembrando que a
grande maioria dos sanduíches e saladas serão montados por nós no momento do
atendimento ao cliente.
7.1 Instalações
A seguir estarão listados os equipamentos necessários para o funcionamento do restaurante:
•

1 fogão Consul Ideale de 4 bocas, branco

•

1 freezer horizontal Consul, 530 litros, 60HZ, branco

•

1 refrigerador Consul 360 litros, frost free

•

1 balcão para frios Calegari

•

10 bacias plásticas

•

5 tábuas plásticas para corte

•

3 raladores de verduras

•

2 liqüidificadores Britania, modelo cristal, 3 velocidades, 1.5 litros, auto-limpante

•

1 liqiiidificador industrial para sucos, 1 litro, 1800 rpm

•

1 conjunto de utensílios para cozinha com 24 peps, contendo conchas, colheres, facas e
pegadores

•

3 facas de corte

•

4 pares de luvas de borracha para limpeza

•

2 vassouras

•

1 rodo de borracha

•

2 baldes plásticos

•

1 mesa de inox( preparação dos sanduíches)

•

8 mesas de madeira, 4 lugares, revestida de fórmica, com cadeiras fixas ao chão

•

2 balcões de parede sob medida

•

2 prateleiras simples para depósito

•

01 extintor de incêndios de 6Kg

•

01 som estéreo Sony
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• 01 telefone
Os equipamentos serão adquiridos em diferentes fornecedores, de acordo com os melhores

preços e prazos disponíveis, conforme pesquisa realizada na regido da grande Florianópolis.
7.2 Layout
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7.3 Insumos e processo produtivo
Os insumos básicos necessários no processo produtivo do restaurante irão incluir: frios,
queijos, came de aves, frutos do mar, ovos, legumes, verduras e frutas, temperos e
condimentos, patês, conservas e enlatados, bebidas, materiais descartáveis e materiais de
limpeza e higiene.
0 dia de trabalho, para posterior produção dos pratos constantes no cardápio, inicia-se com as
compras dos pães e compras de reposição após a verificação das mercadorias em estoque por
parte do Chefe de cozinha ou encarregado.
A descrição do processo produtivo seguirá a seguinte sequência, de acordo com a necessidade
apresentada.
1a Etapa — pré preparo - Preparação dos cereais, leguminosas e frutas: seleção, separação. Os

ingredientes são separados e aproveitados somente os que estão em perfeito estado.

2 Etapa — higienização dos alimentos.
3' Etapa — corte e picagem de frutas, leguminosas e hortaliças e distribuição em seus
respectivos recipientes no balcão expositor.
4a Etapa — corte e picagem dos frios e queijos que não estejam fatiados. Distribuição nos
respectivos recipienes e colocação na câmara expositora de frios.
5' Etapa — preparação das pastas, patês e mollhos. E feita a mistura para cada tipo de molho e
pasta, utilizando-se de alguns ingredientes que já vem preparados das fases anteriores.
6' Etapa — montagem do sanduíche ou salada conforme a preferência do cliente, que escolherá
os ingredientes expostos no balcão e câmara expositores ou algum dos tipos sugeridos.
7.4 Relação dos produtos a serem comercializados
7.4.1 Sanduíches

Os sanduíches serão dos mais diversos tipos, utilizando pão tipo baguete, comprado todos os
dias duas ou três vezes por dia afim de trabalhar-se sempre com pão fresco e saboroso. Os
sanduíches serão montados pelo pessoal da casa, porém seguindo as indicações do cliente. 0
preço variará conforme os ingredientes escolhidos para comporem o mesmo.
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7.4.2 Saladas

As saladas serão montadas utilizando-se os ingredientes solicitados pelo cliente. Também
serão sugeridas saladas que estarão prontas a disposição do cliente. As saladas que serão
sugeridas serão variadas diariamente.
7.4.3 Bebidas
Sucos de polpa de fruta
Agua Mineral
Refrigerantes
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8 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO
0 estudo do plano econômico-financeiro tem por finalidade levantar

o capital que será

necessário para a implantação do negócio, estimando também as receitas, despesas e custos
totais. É somente através do plano econômico-financeiro que se poderá avaliar a possível
rentabilidade do futuro empreendimento, verificando se tal negócio é viável ou não.

8.1 Investimento inicial
É o levantamento dos recursos necessários para iniciar o negócio.

8.1.1 Gastos pré operacionais
-

Sao referentes ao registro e legalização do empreendimento, visam permitir à empresa
inicio de suas operações.
Tabela 16 - Gastos pré-operacionais
Valor (R$)

Item

45,00
85,00
40,00
15,00
140,00
325,00

Registro JUCESC
Vigilância Sanitária
Corpo de Bombeiros da Policia Militar
Secretaria Estadual da Fazenda
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Total

8.1.2

Ativos fixos

Os investimentos fixos englobam o valor do aluguel ou compra do imóvel, os gastos com
reforma do imóvel, as aquisições de materiais, móveis e equipamentos para o negócio.
a) Imóvel
Tabela 17 - Imóvel
Item

Reforma do imóvel
Decoração do imóvel
Compra do imóvel
Total

Valor unitário (R$)

Quantidade

1
1
1

8,000,00
3,000,00
130,000,00

Valor total (R$)

8.000,00
3.000,00
130.000,00
141.000,00
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b) Moveis

Tabela 18 - Móveis
Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)

Item

Mesa de madeira revestida com f6rmica, 4 lugares
Cadeiras fixas ao chão
Mesa inox
Prateleira simples para depósito em aço inox
Balcão de parede sob medida

58,00
22,00
550,00
1.058,00
420,00

6
24
1
2
1

Total

348,00
528,00
550,00
2.116,00
420,00
3.962,00

c) Equipamentos e utensílios
Tabela 19 - Equipamentos e utensílios
Item

Fcgtio Consul ldeele 4 1:ocas lxarx:1
Freezer hodzontd Consul 530 litros, tarrpo de yid°, brenoo
Refrigeradcr Consii 330 I itrcs, frost free, bram
BAdio pera frios Clegeri
Bacias plasticas
Ti plastices paa cute
Raladores de verdixa
Liquidficadcr industrid para succs, 1 litro, 18C0 rpm
Liqicificador Brit5Aa model° Cristal, 3 velocidades, 1,5 litrcs
Conjurto de cceinha ccm 24 paws(oonchas, colheres, facas e pegadores)
Fams de code
Par de luvas de borracha

Vassoura
Rod° de torracha
BAdes plasticos
Extintor de incdnio de 6 1<g
Telefone
Som estéreo Sony

CbanticbdeValor witicio(RRValor total (R$)

1
1
1
2
10
5
3

269,00
1250,(X)
1459,C0
2 600,00
2W
8,C0
57,C0

2a9,00
1.250,00
1.459,W
52T, W
20,00
40,W
171,00

1

2r3,03

2r3,C0

2
1
3
4
2
1
2
1
1
1

49,W
58,W
4,80
2 30
2W
2W
2W
126,W
35,W
730,W

98,00
58,00
14,40
920
4,W
2W
4,W
126,W
35,W
730,W
9.762,60

Total

Total do investimento em ativos fixos:
Tabela 20 - Investimentos em ativos fixos
Item

Imóvel
Móveis
Equipamentos e utensílios
Reserva técnica
Total

Valor (R$)

141.000,00
3.962,00
9.762,60
15.472,46
170.197,06
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A reserva técnica destina-se a cumprir gastos eventuais não previstos, sendo calculada no
percentual de 10% sobre os recursos necessários para a reforma do imóvel e a aquisição dos
móveis e equipamentos. Após ser concluida a implementação do restaurante, caso ocorra
sobra de valor da reserva técnica, esta será incorporada ao capital de giro como reserva de
caixa.
8.1.3 Capital de giro

0 capital de giro é composto pelos recursos necessários ao estoque de bebidas e insumos
utilizados na produção, bem como as despesas com manutenção e eventuais problemas.
Tabela 21 - Capital de giro
Capital de giro
Despesas com manutenção
Reserva de caixa
Estoque de bebidas e alimentos
Total

Valor (R$)
1 000,00
600,00
2.000,00
3.600,00

8.1.4 Total do investimento inicial

Os componentes do investimento inicial total são os valores extraídos das tabelas 16, 20 e 21.
Tabela 22 - Investimento inicial
Recursos necessários
Gastos pre-operacionais
Ativos fixos
Capital de oiro
Total

8.2

Orçamento

Valor (R$)
325,00
170.197,06
3.600,00
174.122,06

de operações

o levantamento das estimativas das receitas de vendas, e os custos e despesas corn a
produção.
A estrutura planejada para o empreendimento permitirá, em sua capacidade máxima, fornecer
até 200 refeições em um dia, entre sanduíches e saladas, totalizando uma capacidade máxima
estipulada em 1200 refeições por semana.
Afim de estimar o faturamento do futuro empreendimento, estudaremos as possibilidades de
três situações diferentes:
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a) Situação pessimista - 25% da capacidade, servindo 300 refeições por semana.
b) Situação realista - 50% da capacidade, servindo 600 refeições por semana.
c) Situação otimista - 75% da capacidade, servindo 900 refeições por semana.
8.2.1 Receitas
Na definição do preço médio final por refeição, foi somado preço médio por prato vendido
mais uma taxa sobre a estimativa do consumo de bebida.
Para obter o preço de custo da refeição e conseqüente preço para venda, foi efetuada a média
das quantidades e preços dos itens constantes na lista de ingredientes. Assim chegou-se ao
preço médio de custo por refeição de R$ 2,80 e preço de venda de R$ 7,00, ocorrendo as

oscilações dos preços conforme o tamanho da refeição, no caso das saladas, e conforme os
ingredientes utilizados no caso não somente das saladas mas também dos sanduíches.
Foi utilizada uma taxa de 20% sobre o preço médio do prato para estimar o valor da bebida, o

que correspondeu a R$ 1,40.
Assim chegou-se o valor médio de R$ 8,40 por refeição. Considerando uma semana de seis
dias e um mas de quatro semanas, projeta-se a seguinte receita mensal.
Tabela 23 - Estimativa de receitas mensais
Receita

Situação pessimista
(25%)

Situação realista
(50%)

Situação otimista
(75%)

Valor (R$)

Valor (R$)

Valor (R$)

300 x 4 x 8,40

600 x 4 x 8,40

900 x 4 x 8,40

10.080,00

20.160,00

30.240,00

mensal

Refeições por semana
X 4 semanas X preço
médio da refeição

Total
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8.2.2 Custos das matérias primas
Os custos e despesas referentes a produção também serão estimados de acordo com as
situações pessimista, realista e otimista.
A seguir serão citadas as taxas médias de consumo padrão de matérias-primas por refeição
(saladas ou sanduíches) em Real (R$); as saladas consideradas são as tamanho grande e os
sanduíches tamanho padrão (baguete). A matéria prima "frios e queijos" será lançada com
preço médio em função de trabalhar-se com mais de oito tipos de frios e queijos diferentes.
-

Came de frango desfiada - 150 gramas por refeição - custo por Kg R$ 5,10 - taxa em R$
0,77;

-

Frutos do mar - 200 gramas por refeição - custo por Kg R$ 13,50 - taxa em R$ 2,70;

-

Frios e queijos - 100 gramas por refeição - custo por Kg R$ 10,50 - taxa em R$ 1,05;

-

Temperos e condimentos - 50 gramas por refeição - custo por Kg R$ 7,60 - taxa em R$
0,38;

-

Frutas, legumes e verduras

-

300 gramas por refeição

-

custo por Kg RS 1,20 taxa em R$
-

0,36;
- Pão tipo baguete - 1 pão 50 gramas por refeição - custo por Kg R$ 7,00 - taxa em R$
0,35.

71

Tabela 24 - Estimativa de custos variados
Custo das matérias

-

Situação pessimista

Situação realista

Situação otimista

primas por mês
Carne

de

frango 300 x 4 x 0,77 = 600 x 4 x 0,77 = 900 x 4 x 0,77 =

desfiada

924,00

Frutos do mar

300 x 4 x 2,70 = 600 x 4 x 2,70 = 900 x 4 x 2,70 =

1.848,00

3.240,00
Frios e queijos

6.480,00

condimentos
Frutas,

legumes

9.720,00

300 x 4 x 1,05 = 600 x 4 x 1,05 = 900 x 4 x 1,05 =1.260,00

Temperos

2.772,00

2.520,00

3.780,00

e 300 x 4 x 0,38 = 600 x 4 x 0,38 = 900 x 4 x 0,38 —
456,00

912,00

1.368,00

e 300 x 4 x 0,36 = 600 x 4 x 0.36 = 900 x 4 x 0,36 =

verduras

432,00

Pão tipo baguete

300 x 4 x 0,35 = 600 x 4 x 0,35 = 900 x 4 x 0,35 =

Total

864,00

1.296,00

420,00

840,00

1.260,00

6.732,00

13.464,00

20.196,00

8.2.3 Mão-de-obra

Tabela 25 - Estimativa do custo de mão-de-obra
Custo da mão-de-obra
Pró-labore dos sócios
Auxiliar de cozinha (2 x 400 00)
Chefe de cozinha
Encargos socias (48%)

por mês

,

Total

Valor (R$)

2.000,00
800,00
1.000,00
864,00

4.664,00

0 percentual de encargos sociais inclui o auxilio alimentação, auxilio transporte, décimo

terceiro salário e adicional de férias. Não estão listados INSS, PIS e FGTS, em virtude destes
estarem no pagamento do imposto Simples.

7?

8.2.4 Gastos fixos mensais
Tabela 26 - Gastos fixos mensais
Gastos fixos mensais

Valor (R$)

Energia elétrica
Agua
Telefone
Materiais de consumo
Manutenção
Depreciação dos móveis e equipamentos (10% ao ano)
Depreciação do imóvel (10% ao ano)

800,0050,00
140,00
200,00
180,00
114,37
1083,33

Total

2567,70

8.2.5

Custos e despesas totais
Tabela 27 - Custos e despesas totais mensais
Custos e des .esas

Matérias-primas
Mão-de-obra
Gastos fixos
Simples (4%) sobre o faturamento
Aplicações (poupança) do investimento
Total

Situação pessimista Situação realista Situação otimista

6.732,00
4.664,00
2.567,70
403,20
1.480,04
15.846,94

13.464,00
4.664,00
2.567,70
806,40
1.480,04

20.196,00
4.664,00
2,567,70
1,209,60
1.480,04

22.982,14

26.340,04

Obs.: A poupança foi considerada a uma taxa de 0.85 % ao mês.
8.3 Orçamento financeiro
0 orçamento financeiro objetiva estimar os indices de rentabilidade

e a projeção da

demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial.
8.3.1 Ponto de equilíbrio
0 ponto de equilíbrio permite identificar o nível de atividades em que o faturamento é igual
aos custos, ou seja, o patamar mínimo de operações a partir do qual a empresas começa a
obter lucros.

Ponto de equilíbrio = Despesas fixas (gastos fixos mensais + mão-de-obra)
Margem de contribuição / Receita operacional
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8.3.1.1 Margem de contribuiçiio

A margem de contribuição é obtida pela subtração da receita operacional dos custos das
mercadorias e as despesas de comercialização.
Tabela 28 - Cálculo da margem de contribuicão
Situação
Receita
(-) Custos das
operacional
mercadorias
bruta
Pessimista (25%) 10.080,00
Realista (50%)
20.160,00
Otimista (75%)
30.240,00

6.732,00
13.464,00
20.196,00

(-) Impostos
(Simples) e
aplicações
(poupança)
1.883,24
2.286,44
2.689.64

Margem de
contribuição

1.464,76
4.409,56
7.354,36

Portanto, o calculo do ponto de equilíbrio se obtêm da seguinte forma:
Tabela 29 - Cálculo do nonto de e uilibrio
Situação
Despesas fixas
(/) Margem de
contribuição (/)
receita
operacional
Pessimista
7.221,70 (/) 1.464,76/10.080,
00 = 0,1453
Realista
7.221,70 (/) 4.409,56/20.160,
00 = 0,2187
Otimista
7.221,70 (/) 7.354,36/30.240,
00= 0,2432

Ponto de
equilíbrio

Percentual (1 --7
v endas

49.701,10

493,03%

33.021,03

163,79%

29.694.49

98,20%

Analisando o funcionamento do restaurante na situação pessimista e realista, com 25% e 50%
da capacidade máxima respectivamente, percebe-se que será impossível zerar os custos
incorridos do processo, mesmo vendendo toda a sua produção. Já para a situação otimista o
ponto de equilíbrio está em torno de R$ 29.694,49, sendo necessária a obtenção de 98,20%
das vendas totais do estabelecimento para atingir o ponto de equilíbrio.

8.3.2 Lucro liquido

0 lucro operacional é obtido subtraindo os custos totais das receitas totais, e o lucro liquido,
por sua vez, a partir da subtração do imposto de renda do lucro operacional. Uma vez que o
restaurante está cadastrado com micro empresa optante pelo sistema Simples de recolhimento
de impostos, fica isento do imposto de renda, tornando-se o seu lucro liquido igual ao lucro
operacional.
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Tabela 30 - Lucro liquido e percentual de rentabilidade sobre a receita bruta
Situação

Receita bruta
(RB)

10.080,00
20.160,00
30.240,00

Pessimista

Realista
Otimista

(-) Custos e
despesas

(=) Lucro
liquido (LL)

(15.846,94)
(22.982,14)
(26.340,04)

'Yo LL / RB

(5.766,94)
(2.822,14)
3.899,96

(57,2%)
(14%)
12,8%

8.3.3 Taxa de retorno
A taxa de retorno permite avaliar o nível de remuneração do capital investido.
Taxa de retorno = Lucro liquido mensal X 100
Capital investido

Tabela 31 - Taxa de retorno
Situação
Lucro liquido
mensal
Pessimista
(5.766,94)

Realista
Otimista

(2.822,14)
3.899,96

(/) Capital
investido

(X) 100

(0174.122,06
(1)174.122,06
(0174.122,06

Taxa de retorno
ao mês (%)

X 100
X 100
X 100

(3,31%)
(1,62%)
2,24%

A empresa atuando nas situações pessimista e realista apresenta ocorrências desfavoráveis,
apresentando desvalorização de 3,31% ao mês e 1,62% ao riles respectivamente, sendo
portanto inviável se comparado com as aplicações fmanceiras existentes no mercado
financeiro. Caso a empresa opere na situação otimista, com 75% da sua capacidade maxima, o
capital investido estará sendo remunerado a uma taxa de 2,24% ao mês. Nota-se que esta taxa
oferece situação mais favorável dos que obtidos em algumas das aplicações financeiras do
mercado. que paga em torno de 1,3% para o capital aplicado nos fundos de renda pré-fixado, e

0,85% para a aplicação em caderneta de poupança.
8.3.4 Payback
0 payback, ou prazo de retorno, avalia o período de tempo necessário para recuperar o capital
investido no negócio.
Payback = Capital investido
Lucro liquido mensal
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Tabela 32 - Período de v avback
Situação
Capital investido
Pessimista
Realista
Otimista

174.122,06
174.122,06
174.122,06

(/) Lucro liquido
mensal
(/) (5.766,94)
(/) (2.822,14)
(/) 3.899,96

Payback (em meses)
--44,64

Caso a empresa opere em situação pessimista ou realista não sera possível recuperar o
investimento.

Se a empresas operar na situação otimista, o prazo do retomo do investimento inicial será em
torno de 3 anos e 7 meses.

8.3.5 Demonstração do resultado do exercício (DRE)

A DRE unifica e condensa o orçamento financeiro, projetando seu inicio de atividades.
Tabela 33 - Demonstração do resultado do exercício
Item
Situação
Situação realista
Situação otimista
pessimista
Receita de vendas
10.080,00
20.160,70
30.240,00
(-) Custo das mercadorias
(6.732,00)
(13.464,00)
(20.196,00)
(-) Custo da mão-de-obra
(4.664,00)
(4.664,00)
(4.664,00)
(1.316,00)
2.032,70
(=) Lucro operacional bruto
5.380,00
(-) Despesas operacionais
(2.567,70)
(2.567,70)
(2.567,70)
(-) Aplicação (poupança)
(1.480,04)
(1.480,04)
(1.480,04)
(5.363,74)
(2.015,04)
1.332,26
(=) Lucro liquido
(-) Provisão para IR
(2.015,64)
(5.363.74)
1.332,26
(=) Lucro liquido disponível
Tabela 34 - Projeção em 31 de dezembro da demonstração do resultado do exercício
Item
Situação
Situação realista
Situação otimista
pessimista
Receita de vendas
120.960,00
253.928.40
362.880,00
(161.568,00)
(-) Custo das mercadorias
(80.784,00)
(242.352,00)
mão-de-obra
(55.968,00)
(55.968,00)
(55.968,00)
Custo
da
(-)
(15.792,00)
36.392,40
64.560,00
(=) Lucro operacional bruto
(-) Despesas operacionais
(30.812,40)
(30.812,40)
(30.812.40)
(-) Aplicação (poupança)
(17.760,48)
(17.760,48)
(17.760,48)
(64.364,88)
(12.180,48)
15.987.12
(=) Lucro liquido
(-) Provisão para lR
(12.180,48)
15.987,12
(64.364,88)
(=) Lucro liquido disponível
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8.3.6 Balanço Patrimonial
No balanço patrimonial estão presentes as informações a respeito dos ativos passivos da
empresa, assim como é possível apurar o seu patrimônio liquido.
Tabela 35 - Balanço patrimonial projetado para o inicio das atividades
Balanço Patrimonial
Ilha da Salada
Inicio das atividades em _/_I
.
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
3.600,00
Disponível
1.600,00
Caixa
600,00
Banco
1.000,00
Estoque
2.000,00
Estoque de alimentos e bebidas
2.000,00
ATIVO PERMANENTE
143.724,60
Imobilizado
143.724,60
Equipamentos e utensílios
9.762,60
Móveis e instalações
3.962,00
Imóveis
130.000,00
23.797,46
ATIVO DIFERIDO
Gastos pré-operacionais
325,00
Gastos na reforma do imóvel
8.000,00
Gastos da reserva técnica
15.472,46
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
PASSIVO
174.122,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
174.122,06 0,00
174.122,06
Capital social integralizado
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
174.122,06
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram realizados vários estudos referentes aos aspectos mercadológicos,
operacionais, administrativos, legais e financeiros para a implantação de um restaurante de
saladas e sanduíches frios.
Os resultados da pesquisa mostraram um ambiente favorável a implantação do
empreendimento, que verificou-se uma demanda considerável por parte da amostra da
população de Florianópolis (SC).
A forma societária do empreendimento, Sociedade por Quotas de responsabilidade Limitada,
foi a melhor alternativa para uma justa divisão de responsabilidades e despesas, conciliando a
capacidade gerencial dos sócios.
Através da pesquisa realizada com os potenciais consumidores de Florianópolis, constatou-se
que os possíveis clientes serão na maioria do sexo feminino, com idade entre 21 e 30 anos,
solteiros, com uma renda média mensal de até R$1.000,00.
Da amostra entrevistada 52% comem fora de casa uma ou duas vezes por semana e 24% todos
os dias.
Sobre os gastos em refeições fora de casa, 45% gasta entre R$7,00 e R$9,99 e a maioria da
amostra prefere optar por serviços tipo buffet e self service (86%).
No referente a qualidade dos hábitos alimentares, 88% diz ser possuidor de hábitos
alimentares saudáveis e a preocupação com o corpo e estética seria o principal motivo a fazer
com que as pessoas passassem a se preocupar com seus hábitos alimentares, o que
correspondeu a 64% dos entrevistados.
Aspecto que também pode ser considerado favorável é que 40% dos entrevistados estaria
disposto a acrescentar sanduíches e saladas a sua alimentação semanal todos os dias.
Dentre os fatores de maior importância na escolha de um local para realizar suas refeições
fora de casa, os fatores qualidade dos alimentos e higiene forma considerados pelos
entrevistados como muito importantes.
A respeito das projeções financeiras foram consideradas as características do
empreendimento, e para tanto se faz necessário um investimento inicial de R$ 174.122,06.
Este valor será integralizado ao capital social da empresa, caso os sócios optem por implantar
o empreendimento.
A receita projetada de R$483.840,00/ano considerou a capacidade produtiva máxima de
acordo com a aceitação observada na pesquisa realizada. Porém em função das modificações
na estrutura governamental e retração da economia, considerou-se um cenário pouco mais
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conservador mas ainda otimista, com uma projeção de setenta e cinco por cento (75%) da
capacidade produtiva maxima para o primeiro ano, o que reporta a uma receita de R$
362.880,00/ano. Ainda assim foi verificado um lucro liquido de R$ 15.987,12.
0 ponto de equilíbrio das operações considerando a capacidade de 75%, se encontra em R$
29.694,49, o que iguala os custos As receitas.
A taxa de retorno sobre o capital investido encontrada, vendendo 900 refeições por semana,
foi de 26,88% ao ano, o que faz com que o empreendimento seja viável, de acordo com as
projeções realizadas, que superam algumas aplicações financeiras, que remuneram entre 15%
e 19%.

Em função do estudo ter mostrado que o empreendimento é viável somente se analisado no
cenário otimista, os sócios passam a considerar a possibilidade de implantação do
estabelecimento em imóvel não próprio, atribuindo o maior custo ocorrido a compra do
imóvel.
A decisão em realizar ou não o negócio cabe aos sócios empreendedores, e estes, com o
auxilio deste estudo, escolherão a opção mais sensata e correta em busca do sucesso.
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ANEXO A
LOGOTIPO DO RESTAURANTE
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ANEXO B
QUESTIONÁRIO
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Este questionário tem por objetivo obter dados para a realização de um projeto do curso de administração de
empresas da UFSC. Sua colaboração é de extrema importância para a realização deste trabalho. Sera necessário
um breve tempo e não se faz necessária a sua identificação.
1. Sexo: a) masculino

b) feminino

2. Idade: a) Até 20 anos

b) 21 a 30 anos

c) 31 a40 anos

d) 41 a50 anos

e) acima de 51 anos
3. Estado civil:
a) Solteiro

b) Divorciado

c) Casado

d) Viúvo

e) Outro
4. Escolaridade:
a) 10 grau incompleto

b) 1° grau completo

c) 2° grau incompleto

d) 2° gam completo

e) superior incompleto

f) superior completo

5. Renda familiar:
a) até R$ 1.000,00

b) de R$ 1.000,01 a RS 2.000,00

c) de R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 d) de R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00
e) de R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 f) acima de R$ 5.000,01
6. Com que freqüência você costuma ir ao centro da cidade?
a)nunca (encerre o questionário aqui) b) uma ou duas vezes por semana
c) três ou quatro vezes por semana d) cinco ou seis vezes por semana
e) todos os dias
7. Com qual freqüência você faz refeições fora de casa?
a) nunca (Pule para a questão 11) b) uma ou duas vezes por semana
c) três ou quatro vezes por semana d) cinco ou seis vezes por semana
e) todos os dias
8. Que tipo de local você escolhe para fazer as refeições fora de casa?
a) Lanchonetes e Fast Food

b) restaurantes "a la carte"

c) buffet e self service

d) outros

9. Quanto você geralmente gasta quando come fora de casa?
a) até R$ 3,99

b) de R$ 4,00 a R$ 6,99

c) de R$ 7,00 a R$ 9,99

d) R$ 10,00 ou mais

10. Você tem o habito de substituir um almoço por um lanche?
a) Sim

b) Não

11. Você julga seus hábitos alimentares saudáveis?
a) Sim

b) Não

Off

12. 0 que levaria você a ter uma maior preocupação com seus hábitos alimentares?
a) recomendação médica
b) preocupação com o corpo, estética
c) busca de um novo estilo de vida (esporte, cultura, ceita, religião, etc.)
d) nada faria com que eu passasse a me preocupar com meus hábitos alimentares

13. Você acharia interessante um restaurante em que pudesse escolher os ingredientes que fariam parte da sua
refeição e, que você pagasse um preço relativo ao valor dos ingredientes que escolheu?
b) Não

a) Sim

14. Com que freqüência você acrescentaria saladas e sanduíches frios na sua alimentação semanal?
a) nunca

b) uma ou duas vezes por semana

c) três ou quatro vezes por semana

d) cinco ou seis vezes por semana

e) todos os dias
Obs.: As saladas não são necessariamente compostas apenas de vegetais, podendo conter massas, carnes brancas,

carnes vermelhas e frutos do mar.
15. Você acharia interessante que além das saladas e sanduíches montados pela sua opção de escolha, o
estabelecimento também oferecesse sugestões de sanduíches e saladas que já estariam prontos a sua espera?

b) Não

a) Sim

16. Qual o grau de importância que você atribui para cada um dos fatores abaixo relacionados, na escolha de um
local para comer fora de casa?
5

4

3

2

1

Muito importante

Importante

Indiferente

Pouco importante

Sem importância

Fatores relevantes

16.1 Qualidade dos alimentos
16.2 Atendimento
16.3 Localização
16.4 Limpeza e higiene do local
16.5 Prego
16.6 Variedade de alimentos

Obrigado pela sua colaboração!!!

Grau de importância

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
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ANEXO C
ALVARÁ SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
RELACÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITACÃO
DE AL VARA SANITÁRIO
Requerimentos fornecidos pela Vigilância Sanitária
Cópia do Contrato Social
Cópia da Inscrição Estadual
Cópia do CGC
Taxa ( DAM-4 ) 7 1, (,1.
Freqüentar o Curso sobre Manipulação de Alimentos
( um representante )
LOCAL : Av. Rio Branco, 90 Centro
Relação dos manipuladores de alimentos com seu respectivo
numero de Carteira
Identidade
Atestado de Saúde para todos os manipuladores

de alimentos inclusive eventuais

colaboradores

OBS : Deverá constar no Atestado de
Saúde que o manipulador est:i "APTO PARA
MANIPULAR ALIMENTOS "

(1) SANCO - AGENCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANDPOLIS

CONTA CORRENTE - (5) CÓDIGO DA RECEITA

SECRETARIA DE FlNANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

,

(2) NOME

(6) VENCIMENTO

DAM-4

•(3) ENDEREÇO COMPLETO
(91) VALOR DA RECEITA
• (4) SERVIÇO SOLICITADO

-

(92) MULTA
(8) INFORMAÇÕES ADICIONAIS
(93) JUROS

AUTENTICAÇÃO MECANICA NAS 3 VIAS

FIECOLHIMENTO EXCLUSIVO NO SESC I. VIA

CLIENTE 2' VIA PROTOCOLO

VIA BANCO

VIA CONTABILIDADE

-(94)

CORREÇÃO MONETÁRIA .

-(95)

TOTAL

