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RESUMO 
 

 
BASSO, Daiana. Elaboração de um plano de negócio para a implantação de 
uma panificadora no município de Barreiros. 2009.  143 f. Trabalho de Conclusão 
de Estágio (Graduação em Administração) - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu, 
2009. 
 
 
O presente trabalho foi elaborado para determinar a viabilidade de se implantar uma 
panificadora no município de Barreiros, o instrumento utilizado foi o plano de 
negócio. No decorrer da elaboração do trabalho foram analisados vários aspectos 
como: planejamento estratégico, mercadológicos, operacional, recursos humanos e 
financeiro. Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica que compõem o plano de 
negócio. Na sequência foi realizado uma pesquisa de mercado com os potencias 
clientes buscando conhecer as suas necessidades e desejos. Posteriormente foi 
elaborado o planejamento estratégico bem como o marketing, recursos humanos 
operacional e financeiro da empresa. Com relação aos dados financeiros estes 
foram coletados através de pesquisa de mercado, obtendo assim os investimentos 
iniciais, custos, projeção de vendas, fluxo de caixa, DRE (Demonstração de 
Resultado), TMA (Taxa Mínima de Atratividade), VPL (Valor Presente Liquido), TIR 
(Taxa Interna de Retorno), Payback, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, 
nos cenários realista, otimista e pessimista. Através das ferramentas financeiras 
deste plano de negócio pode-se observar que mostrou-se viável no cenário realista, 
com um VPL de R$ 107.078,88 e um tempo estimado de retorno de 2 anos e 11 
meses e uma TIR de 34,18% a.a. No cenário otimista mostrou-se viável, com um 
VPL de R$ 389.686,77 e um tempo estimado de retorno de 1 anos e 8 meses e uma 
TIR de 87,89% a.a. Já no cenário pessimista o projeto mostrou-se inviável, pois 
apresentou VPL negativo de R$ (69.919,70) e um tempo estimado de mais de 5 
anos e uma TIR de -13,60% a.a. 
 
Palavras–chave: Plano de negócio; empreendedorismo; pesquisa de mercado; 
planejamento.
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ABSTRACT 
 

 

BASSO, Daiana. Elaboração de um plano de negócio para a implantação de 
uma panificadora no município de Barreiros. 2009.  143 f. Trabalho de Conclusão 
de Estágio (Graduação em Administração) - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu, 
2009. 
 
This study was designed to determine the feasibility of deploying a bakery in the city 
of Barreiros, the instrument used was the business plan. During the preparation of 
the paper analyzes several aspects such as: strategic planning, marketing, 
operational, human resources and finance. Initially, we made a literature review that 
make up the business plan. Following was conducted market research with potential 
customers seeking to meet their needs and desires. It was later developed strategic 
planning and marketing, human resources, operational and financial company. With 
the financial data they have collected through market research, so getting the initial 
investment costs, projected sales, cash flow, DRE (Income Statement), TMA (hurdle 
rate), NPV (Net Present Value ), IRR (Internal Rate of Return), Payback, contribution 
margin and break even in realistic scenarios, optimistic and pessimistic. Through the 
financial tools of business plan can be seen that was feasible in realistic scenario, 
with a NPV of U.S. $ 107,078.88 and an estimated time of return of 2 years and 11 
months and an IRR of 34.18% aa In the optimistic scenario was feasible, with a NPV 
of U.S. $ 389,686.77 and an estimated time of return of 1 years and 8 months and an 
IRR of 87.89% pa In the pessimistic scenario the project proved to be unfeasible, as 
it showed negative NPV of U.S. $ (69.919,70) and an estimated time of more than 5 
years and an IRR of -13.60% pa 
 
Keywords: business plan, entrepreneurship, market research, planning.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, muitas empresas fecham nos primeiros anos por falta de 

planejamento, pois muitos produtos são lançados no mercado e a corrida pela 

fidelidade do consumidor é acirrada. 

O mercado brasileiro apresenta uma economia com muitas oportunidades, 

mas isso não dispensa a pesquisa de potencial de mercado, que é um fator 

determinante para o sucesso de um empreendimento, que mostrará, assim, a 

possibilidade da implantação de um Plano de Negócio.  

Conhecer as necessidades e expectativas do público consumidor que está, 

cada vez mais exigente e em busca de produtos que satisfaçam suas necessidades 

quanto à personalização e diferenciação é o termômetro que medirá a aceitação de 

um serviço. 

Desta forma, propõe-se um Plano de Negócio para implantação de uma 

Panificadora em Barreiros, onde será também locado espaço para prestação de 

serviços na área de alimentação, visando atender pessoas que residem e trabalhem 

próximas ao estabelecimento. 

A empresa pretende comercializar pães em geral, doces, produtos de 

confeitaria, cafés, lanches, sanduíches, frios, biscoitos e bebidas. Ainda terá como 

diferencial, a produção de lanches e recheios diversificados para pães, tortas 

personalizadas e cucas, constituindo-se uma alternativa com sabor e qualidade 

diferenciadas. 

Antes de se tomar a decisão de implantar um novo negócio, se faz necessário 

desenvolver um estudo sobre o mercado e sobre os aspectos que possibilitam que 

este novo empreendimento seja bem sucedido. 

A partir das questões anteriores, pode-se perceber a relevância da 

elaboração de um projeto empresarial de viabilidade para verificar se há mercado e 

oportunidade que garanta o sucesso para um novo negócio. Dessa forma, o 

presente estudo procura responder a seguinte questão problemática: É 

economicamente e financeiramente viável a implantação de mais uma panificadora 

em Barreiros?
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um Plano de Negócio para a abertura de uma panificadora, em 

Barreiros, no período de março a novembro de 2009. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar a situação do comércio alimentício da região; 

 Apresentar aspectos mercadológicos; 

 Analisar a viabilidade mercadológica; 

 Analisar a viabilidade financeira; 

 Descrever os aspectos operacionais; 

 Elaborar um plano de gestão de pessoas 

 Verificar aspectos jurídicos e legais. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

O desejo de abrir um negócio não pode estar focado apenas nas idéias, 

intuição e informações incompletas. O conhecimento e planejamento são as 

ferramentas fundamentais do administrador para se transformar idéias em realidade. 

A idéia para a elaboração de um Plano de Negócio surgiu através do 

interesse em abrir uma empresa para comercializar produtos alimentícios 

diferenciados. Percebeu-se a possibilidade de implantar, no bairro Barreiros na 

cidade de São José, uma padaria a fim de suprir as necessidades de pessoas que 

residem e trabalhem próximas ao estabelecimento, motivos estes que justificam o 

desenvolvimento deste projeto.  

O estudo pretende verificar a oportunidade da abertura da padaria para este 

momento. A viabilidade de um negócio tem como finalidade mostrar todos os itens 

que são indispensáveis à aceitação deste. O plano de viabilidade servirá de suporte 

para a tomada de decisão, pois mostra que as organizações devem fazer seu 
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planejamento antes de tomar qualquer decisão, já que o mercado está em constante 

e intensa mudança e cheio de surpresas. 

Sendo assim é possível levantar informações relevantes sobre clientes, 

fornecedores e concorrentes e verificar, mesmo antes da abertura, se a empresa é 

economicamente e financeiramente viável. 

O trabalho reveste-se de importância, visto que o acadêmico tem interesse 

em aprofundar seu conhecimento em administração e de implantar o negócio, 

somado a isto não implica em gastos excessivos para sua elaboração. O custo do 

projeto é baixo, tendo em vista que a maior parte deste será realizado pela 

acadêmica. 

O estudo possui viabilidade de ser elaborado, visto que às informações estão 

disponíveis no mercado e em literaturas especializadas de fácil acesso. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, pretende-se apresentar e delimitar os conceitos que 

subsidiam o projeto de elaboração de um plano de negócio. Neste sentido, são 

apresentados conceitos, idéias e definições de autores da área em estudo, além de 

revistas científicas, referencial de dissertação material publicado em livros. Os 

assuntos a serem abordados contemplam os conceitos de empreendedorismo, plano 

de negócio, bem como as etapas do plano de negócio. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

Segundo 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 e 

materiais”. 

Já na concepção de Lezana e Tonelli (1998, p. 39), 

 

empreendedores são pessoas que perseguem o benefício, trabalham 
individual e coletivamente, [...] são indivíduos que inovam, identificam 
e criam oportunidades de negócios, montam e coordenam novas 
combinações de recursos, para extrair os melhores benefícios de 
suas inovações num meio incerto. 

 
 

É possível observar que um dos principais impulsionadores da sociedade 

moderna é o empreendedor. É ele que através dos seus negócios, gera riqueza e 

bem-estar. O empreendedor é alguém que define metas, busca informações, é 

obstinado. Pessoas empreendedoras são aquelas que criam, inovam e identificam 

novos negócios. 

Esta é a essência de um empreendedor: ser capaz de propor mudanças 

dentro e fora das organizações, pois é a capacidade criativa de gerar boas idéias 

que possibilitam a transformação de produtos e serviços cada vez mais práticos e 

acessíveis (DORNELAS, 2001). 

Longenecker, Moore e Petty (1997) destacam que empreendedores são os 

heróis populares da moderna vida empresarial. Para eles, o empreendedor gera 

novos empregos, faz inovações e encoraja o crescimento econômico. São 
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conhecidos como pessoas que assumem riscos necessários de uma economia em 

crescimento. 

Cunha e Ferla (1997) acreditam na premissa de que o sucesso de qualquer 

empreendimento depende de três fatores básicos: os recursos financeiros, a idéia e 

o indivíduo. A grande maioria das pessoas aponta a falta de recursos como a 

principal barreira para a criação de novos empreendimentos, porém o mesmo autor 

considera este um problema secundário e acredita na premissa que o principal 

elemento responsável pelo sucesso ou insucesso do novo negócio é o 

empreendedor. 

Segundo Lezana e Tonelli (1998), a velocidade em que estão se processando 

as mudanças tecnológicas e sócio-culturais na atualidade talvez seja mais 

preocupante do que as próprias mudanças em si, pois traz a cada momento, novos 

desafios para profissionais e empresas. 

A ambição dos empreendedores em vencer barreiras e dificuldades de 

mercado, é decorrente da sua necessidade de realização. Bulgacov (1999) afirma 

que uma das principais características que define o empreendedor de sucesso é a 

capacidade que o mesmo têm de descentralizar o poder, utilizando o tempo livre 

para captar novas oportunidades. 

 

2.2 PLANO DE NEGÓCIO 

 

A elaboração de um Plano de Negócio é uma etapa fundamental para o 

empreendedor que deseja criar uma empresa, não somente pela sua utilidade na 

busca de recursos, mas principalmente, como forma de sistematizar suas idéias e 

planejar de forma mais eficiente o seu negócio. O conceito básico do plano de 

negócio é o planejamento. Um plano de negócios bem elaborado aumentará muito 

as chances de sucesso do empreendimento. 

Segundo Dornelas (2001), o plano de negócio é uma ferramenta de gestão 

que pode e deve ser usada por todo e qualquer empreendedor que queira 

transformar seu sonho em realidade, seguindo o caminho lógico e racional que se 

espera de um bom administrador. 

Para implantar uma empresa, antes de começar a colocar em prática os 

passos necessários para a sua legalização, é preciso que o futuro empresário tenha 
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uma série de conhecimentos fundamentais, como: conhecer o ramo de atividade 

onde vai atuar, o mercado, fazer um planejamento do que vai ser colocado em 

prática na nova empresa, estabelecer os objetivos que se pretende atingir, entre 

outros (CUNHA E FERLA, 1997). 

Na concepção de Cunha e Ferla (1997, p. 73), 

 

o plano de negócio tem como objetivo prever, programar e coordenar 
uma seqüência lógica de eventos que, se bem conduzidos, deverão 
simular as condições desejadas e estabelecer previamente os cursos 
de ação necessários à constituição do novo negócio e os meios 
adequados para atingi-los. 

 
 

Muitas pessoas têm idéias de negócios que nunca são concretizados, na 

verdade, estas pessoas têm apenas idéias. Elas não fazem distinção entre idéias e 

oportunidades de negócios, a diferença não é pequena. Uma idéia, normalmente, 

prende-se a um produto ou serviço, nesse sentido, as pessoas não pensam em 

negócio. O Plano de Negócio é que vai diferenciar uma idéia de uma oportunidade, 

pois é realizando um estudo exaustivo do mercado que o empreendedor 

transformará sua idéia em uma oportunidade de negócio, através de um 

planejamento (DORNELAS, 2001). 

Segundo Longenecker, Moore e Petty (1997), a existência de um Plano de 

Negócio reduz a probabilidade de morte precoce das empresas, uma vez que uma 

parte dos riscos e as situações operacionais adversas serão previstas no seu 

processo de elaboração, bem como a elaboração de planos de contingência. 

O Plano de Negócio pode levar à conclusão de que o empreendimento deve 

ser adiado ou suspenso por apresentar alta probabilidade de fracasso. O 

desenvolvimento do Plano de Negócio permitirá avaliar a viabilidade da implantação 

do empreendimento. (LONGENECKER, MOORE E PETTY, 1997), 

 Para Dornelas (2001), o Plano de Negócio poderá possuir uma estrutura 

diferente, dependendo não só de empreendimento para empreendimento, mas 

principalmente de seu objetivo. Como o plano de negócio é um documento usado 

para descrever seu negócio, as seções que compõem um plano de negócios 

geralmente são padronizadas para facilitar o entendimento. Cada uma das seções 

do plano tem um propósito específico.  
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Dando prosseguimento ao estudo, antes de elaborar o planejamento 

mercadológico, torna-se relevante refletir as idéias de alguns autores sobre 

planejamento estratégico 

 

2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Planejamento estratégico é um conjunto de tomada deliberada e sistemática 

de decisões envolvendo empreendimentos que afetam ou deveriam afetar toda a 

empresa por longos períodos de tempo. É um processo contínuo de tomada de 

decisões estratégicas. Não se preocupa em antecipar decisões a serem tomadas no 

futuro, mas sim em considerar as implicações futuras em decisões que devem ser 

tomadas no presente (CHIAVENATO, 2007). 

Segundo Oliveira (2001), planejamento estratégico é o processo 

administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a 

melhor direção a ser seguida para a empresa, visando ao otimizado grau de 

interação com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada. 

Sobre planejamento estratégico Kotler (1998, p. 62) afirma que, “é um 

processo gerencial de desenvolver e manter uma direção estratégica, alinhando as 

metas e os recursos da organização”. Esta ferramenta possibilita a preparação da 

empresa para enfrentar as mutantes oportunidades de mercado. 

 

2.3.1 Visão 

 

A visão é a percepção de uma imagem futura, ou seja, está focada no destino 

da organização. Segundo Chiavenato (2004, p. 141), a visão é o direcionamento da 

empresa por meio de uma projeção, no qual espera-se ver o futuro do negócio. O 

ato de poder visualizar o futuro do empreendimento normalmente decorre da 

transformação de um sonho em realidade.  

Sob a mesma concepção Costa (2002, p. 36) afirma que, “a visão deve ser 

definida de maneira simples, objetiva, compreensiva, tornando-se, assim, útil e 

funcional para todos os envolvidos com a organização”. 

A característica essencial da visão é que, funcionando como um alicerce para 

o propósito organizacional, ela deve ser compartilhada pelas pessoas que formam o 
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corpo dirigente da empresa e explicada, justificada e disseminada por todos os que 

trabalham para a organização (COSTA, 2002). 

Portanto deve-se introduzir um processo sistemático e estruturado que 

permita construir e formular uma visão para a empresa que seja, ao mesmo tempo, 

clara e simples, por um lado, e para outro, ambiciosa e inspiradora (COSTA, 2002) 

A visão da empresa é a declaração da direção em que a empresa pretende 

seguir, ou um quadro do que a empresa deseja ser, assim a declaração de visão de 

uma empresa poderá interpretar seu negócio como uma pessoa, ajudando a 

visualizar a sua empresa como você vê e não como uma forma impessoal. A 

declaração de visão não estabelece ou expressa fins quantitativos, mas provê 

motivação, direção geral, imagem e uma filosofia que guia a empresa (DORNELAS, 

2005). 

Pode-se entender então, que a visão pode ser criada pelos funcionários a 

partir de idéias, identificação de valores da empresa e principalmente que sejam 

condizentes com a realidade, assim que estiver pronta, devem ser acrescidos 

detalhes finais, e então enviada a alta gerência. Para que a visão cumpra o seu 

papel é fundamental que a mesma seja adotada e promovida pela alta gerência. O 

processo da criação da visão é feito de tal forma que todos os participantes da 

empresa possam colaborar, isso garante uma maior credibilidade. 

 

2.3.2 Missão 

 

Segundo Chiavenato (2004, p. 138), a missão significa a razão de ser do 

próprio negócio, definindo o produto/serviço, o mercado e a tecnologia a ser 

utilizada. Há uma grande necessidade de constar estes conceitos no plano de 

negócio, entretanto é de extrema importância o conhecimento destes para o 

empreendedor. 

Segundo Kotler (1998, p. 76), 

 

a declaração de missão da empresa atua como uma 'mão invisível' 
que orienta funcionários geograficamente dispersos a trabalhar 
independentemente e, todavia, coletivamente para realizar as metas 
da organização. 
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De acordo com Costa (2007), a missão pode ser criada através de reuniões, 

brainstorming, questionários, com funcionários que trabalhem nas principais funções 

e atividades da empresa, a mesma deve ser revisada até que todos estejam 

satisfeitos com a missão final. A idéia da missão é transmitir uma imagem tangível e 

concreta da empresa. 

Já na concepção de Chiavenato (2004), a missão funciona como orientador 

para as atividades da organização. Ela tem por finalidade clarificar e comunicar os 

objetivos, os valores e a estratégia adotada pela organização. 

É fundamental que a missão seja assimilada e compreendida de uma maneira 

uniforme por todas as pessoas da empresa para haver consonância e convergência. 

Quanto maior a equipe, tanto maior a necessidade do detalhamento da missão para 

que ela seja claramente entendida por todos. Quanto mais as pessoas assimilarem a 

missão organizacional, tanto mais elas passam a trabalhar pela causa da empresa e 

não para a empresa em si. Além disso, elas passam a ter o entendimento de como 

colaborar para o sucesso da missão organizacional (CHIAVENATO, 2007). 

Portanto, a missão da empresa está voltada para a definição do negócio e do 

cliente a fim de definir exatamente o que fazer (produto ou serviço), como fazer 

(tecnologia a ser utilizada e métodos e processos) e para quem fazer (mercado ou 

cliente) (CHIAVENATO, 2007). 

Pode-se entender então, que a missão é uma declaração sobre o que a 

organização é, sobre sua razão de ser. Serve de critério geral para orientar a 

tomada de decisões, para definir objetivos e auxiliar na escolha das decisões 

estratégicas.  

 

2.3.3 Objetivos 

 

Para Chiavenato (2007, p. 144), objetivos são as pretensões ou os propósitos 

da empresa, os quais, em conjunto, definem sua razão de ser ou de existir. Quando 

todos os objetivos são alcançados a missão da empresa está atendida. 

Na concepção de Costa (2002), objetivos são valores quantitativos ou 

qualitativos a serem mantidos num dado período de tempo.  

Objetivos são declarações específicas que se relacionam diretamente a uma 

determinada meta, fornecem detalhes do que deve ser feito e quando. Metas 
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geralmente são associados a números e datas. Dessa forma, é fácil de se 

determinar se um objetivo foi alcançado, se estes forem expressos em números. 

Não existem objetivos isolados. Fora do contexto de suas metas mais amplas, eles 

têm significado restrito, sendo até bastante confusos (DORNELAS, 2005). 

De acordo com Chiavenato (2007), para colocar as coisas em ordem, muitas 

empresas definem hierarquias de objetivos de acordo com suas prioridades e 

importâncias relativas. Normalmente, ressalta esse autor, as empresas definem três 

tipos de objetivos apresentados no quadro 1 a seguir: 

 

TIPOS DE OBJETIVOS 

 
 

Objetivos globais ou estratégicos 

São os objetivos mais importantes da 
empresa. Chamam-se globais porque 
envolvem a empresa como um todo e se 
estendem no longo prazo. Em geral, os 
objetivos globais envolvem um período de 
três a cinco anos. 

 
 
 

Objetivos táticos ou departamentais 

São os objetivos de cada divisão ou 
departamento da empresa. Podem ser 
objetivos financeiros, mercadológicos, 
administrativos, de produção, entre outros. 
São na maioria das vezes objetivos de 
médio prazo e com uma dimensão de tempo 
no médio prazo.  

 
 
 

Objetivos operacionais 

São os objetivos de cada tarefa ou atividade 
da empresa. Referem-se aos objetivos 
cotidianos de cada atividade ou produto da 
empresa, como produção diária, vendas 
diárias, estoque diário, tempo médio de 
atendimento ao cliente, percentagem de 
visitas com pedidos etc. 

Quadro 1 - Tipos de objetivos 
Fonte: Chiavenato (2007, p. 56). 

 

2.3.4 Estratégias 

 

Segundo Chiavenato (2007, p. 114), “estratégia é um conjunto de objetivos e 

de políticas principais capazes de guiar e orientar o comportamento da empresa a 

longo prazo”.  

As estratégias organizacionais determinam as necessidades da estrutura 

organizacional em termos de qualificações, as quais, por sua vez, estabelecem a 

estrutura de pessoas, sistemas, estilo administrativo e valores comuns (STONER, 

1985). 
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Porter (apud KOTLER, 1998), afirma que, 

 

a empresa, que não define uma idéia clara, ou seja, uma estratégia 
clara será mal sucedida, pois, devido ao mercado competitivo, onde 
as demais empresas adotam a mesma estratégia guiada ao mesmo 
segmento de mercado-alvo (grupo estratégico), obterão maiores 
lucros as que aplicarem melhor essa estratégia, com isso a empresa 
de menor custo entre as que trabalharem com a estratégia de custo 
baixo será mais bem sucedida. 

 
 

Para Chiavenato (2004, p. 70), “A estratégia organizacional refere-se ao 

comportamento global e integrado da empresa em relação ao ambiente que a 

circunda”. Em geral as estratégias organizacionais têm os seguintes aspectos 

básicos: é definida pelo nível institucional da organização, é projetada a longo prazo, 

envolve a empresa em sua totalidade e é um mecanismo de aprendizagem 

organizacional. 

A estratégia organizacional é um conjunto de atitudes que se fomenta num 

ambiente de grande competitividade, onde se deve aproveitar as oportunidades 

externas e neutralizar as ameaças de ambiente de forma simultânea. A estratégia é 

o caminho escolhido para encarar as turbulências do mercado (DORNELAS, 2005). 

De acordo com Oliveira (2001, p.180), as estratégias podem ser 

estabelecidas de acordo com a situação da empresa apresentadas no quadro 2 a 

seguir: 

 

TIPOS DE ESTRATÉGIAS 
 
 

 
 

Estratégia de sobrevivência 

Este tipo de estratégia deve ser adotado pela 
empresa quando não existir outra alternativa 
para a mesma, ou seja, apenas quando o 
ambiente e a empresa estão em situação 
inadequada com muitas dificuldades ou quando 
apresentam péssimas perspectivas (alto índice 
de pontos fracos internos e ameaças externas).  

 

 
Estratégia de manutenção 

A estratégia de manutenção é uma postura 
preferível quando a empresa está enfrentando 
ou espera encontrar dificuldades, e a partir 
dessa situação prefere tomar uma atitude 
defensiva diante das ameaças. 

continuação 
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Estratégia de crescimento 

Nesta situação, o ambiente está proporcionando 
situações favoráveis que podem transformar-se 
em oportunidades, quando efetivamente é 
usufruída a situação favorável pela empresa. 
Normalmente, o executivo procura, nesta 
situação, lançar novos produtos, aumentar o 
volume de vendas, etc. 

 
 
 
 

Estratégia de desenvolvimento 

Neste caso, a predominância na situação da 
empresa, é de pontos fortes e de 
oportunidades. Diante disso, o executivo deve 
procurar desenvolver a sua empresa através de 
duas direções: pode-se procurar novos 
mercados e clientes, diferentes dos conhecidos 
atualmente, ou novas tecnologias, diferentes 
daquelas que a empresa domina. 

Quadro 2 - Estratégias 
Fonte: Oliveira (2001, p.180) 
 

2.3.5 Metas 

 

Segundo Dornelas (2001), metas são as ações específicas mensuráveis que 

constituem os passos para se atingir os objetivos. 

Na concepção de Costa (2002, p. 200), 

 

metas são valores quantitativos ou qualitativos a serem atingidos 
num certo momento preestabelecido. Quando o período de tempo 
para a implementação de uma estratégia é muito longo e as 
mudanças planejadas são substanciais, deve-se determinar uma ou 
mais metas intermediárias, para permitir melhor acompanhamento ao 
longo do tempo.  

 
 

Metas devem ser observáveis e verificáveis, ou seja, é necessário haver 

mecanismos que permitam medir e verificar ao longo do tempo, se a meta foi 

cumprida, superada ou atingida (COSTA, 2002). 

Para Kotler (1998), metas são resultados abrangentes com os quais a 

empresa assume um compromisso definitivo. Para atingir suas metas, a empresa 

deve estar disposta a comprometer os recursos dinheiro e pessoas, necessários 

para alcançar os resultados almejados. As metas definidas para a empresa devem 

ditar as opções de negócio, orientando o processo decisório em toda a organização. 

As metas devem criar um elo indissolúvel entre as ações da empresa e sua missão. 

 

 

continuação 
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2.4 ANÁLISE AMBIENTAL 

 

Este tópico aborda as variáveis que se configuram os enclaves em que as 

empresas estão inseridas. 

 

2.4.1 Análise do Macro Ambiente 

 

2.4.1.1 Ambiente Político 

 

O ambiente político é a área na qual as organizações e os grupos influentes 

competem por atenção, recursos e voz na elaboração de leis que regulamentam a 

interação entre os países (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2008).  

Para Chiavenato (2007, p. 84),  

 
as variáveis políticas são decorrentes das políticas e dos critérios de 
decisão adotados pelo governo federal, estadual e municipal, bem 
como pelos governos estrangeiros quando as decisões destes 
exercem influência relevante sobre as atividades da empresa. 

 
 

Ainda de acordo com o mesmo autor (2007), as variáveis políticas incluem o 

clima político e ideológico geral que o governo que o governo pode criar e a 

instabilidade ou estabilidade política e institucional do país, pois esses fatos 

repercutirão consideravelmente no comportamento das empresas. 

Pode-se perceber que as tendências ideológicas dos governos podem definir 

os rumos da política econômica do país, da política tributária e fiscal, política quanto 

ao emprego, educação, saneamento básico, saúde pública, habitação, entre outros, 

que poderão facilitar ou dificultar as operações e atividades da empresa.  

 

2.4.1.2 Ambiente Econômico 

 

O ambiente econômico refere-se à natureza e o rumo da economia na qual 

uma empresa compete ou pode competir. Como os países são interligados devido à 

economia globalizada, as empresas precisam escanear, monitorar, prever e avaliar a 

saúde das economias fora de seu país. Por exemplo, muitos países do mundo são 

afetados pela economia dos Estados Unidos (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 

2008). 
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De acordo com Chiavenato (2007), as variáveis econômicas podem ser 

permanentes ou temporais, como é possível verificar no quadro 3. 

 

Variáveis econômicas permanentes Variáveis econômicas temporais 

Nível geral de atividade econômica do país 
(desenvolvimento, estagnação ou recessão). 

Nível de atividade econômica local. 

Nível do desenvolvimento econômico da 
região ou localidade onde está situada a 
empresa. 

Tendências inflacionárias ou deflacionárias. 

Grau de industrialização do país ou da 
região. 

Balança de pagamento do país e 
disponibilidade de divisas estrangeiras. 

Distribuição da riqueza e renda per capita. Política fiscal em determinados setores da 
atividade econômica. 

Quadro 3 - Variáveis econômicas 
Fonte: Chiavenato (2007, p. 84) 

 

Pode-se entender então, que o efeito das variáveis econômicas sobre as 

empresas é muito grande e determina o volume de atividade econômica, facilidade 

ou dificuldade na obtenção de recursos básicos, mecanismos de procura e oferta do 

mercado em geral, nível de preços e lucratividade potencial entre outros. 

 

2.4.1.3 Ambiente Sociocultural 

 

O ambiente sociocultural se preocupa com as atividades e os valores 

culturais, que são a base de uma sociedade, e geralmente direcionam condições e 

mudanças demográficas, econômicas, político/jurídicas e tecnológicas (HITT, 

IRELAND e HOSKISSON, 2008). 

Para Chiavenato (2007, p. 85), as principais variáveis sociais que repercutem 

nas atividades das empresas são: 

 

 Tradições culturais do país, como um todo, e da comunidade 
onde a empresa está localizada, em particular; 

 Estrutura do orçamento familiar de despesas em relação a bens e 
serviços; 

 Importância dada à família e à coletividade local e nacional; 
 Atitude das pessoas diante do trabalho e aos ideais quanto a 

profissão; 
 Atitude quanto ao dinheiro à profissão; 
 Homogeneidade ou heterogeneidade das estruturas raciais e 

linguísticas do país. 
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Ainda para este autor, portanto quando as atitudes sociais mudam, a opinião 

pública sofre alterações e sua influência sobre as atividades empresariais tornam-se 

claras, seja facilitando ou dificultando a aceitação de determinado produto ou 

serviço, seja criando uma imagem favorável ou desfavorável às atividades da 

empresa.  

Pode-se destacar então, que as mudanças sociais trazem um forte impacto 

para as empresas. Este impacto é facilmente observável em empresas que se 

dedicam à moda e aos costumes como, por exemplo, as empresas de confecções, 

tecelagem, calçados, produtos de uso pessoal e higiene (HITT, IRELAND e 

HOSKISSON, 2008). 

 

2.4.1.4 Ambiente Tecnológico 

 

Difundidas e diversificadas as mudanças tecnológicas ocorrem em várias 

partes da sociedade. Esses efeitos acorrem basicamente por meio de novos 

produtos, processos e materiais. 

De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 45),  

 

o ambiente tecnológico inclui as instituições e atividades envolvidas 
na criação de novos conhecimentos e na transformação desse 
conhecimento e novos produtos, processos e materiais. 
 
 

A tecnologia envolve a soma total dos conhecimentos acumulados sobre 

como fazer as coisas: incluem invenções, técnicas, aplicações, patentes, 

desenvolvimento etc. Sua influencia principal reside no meio como as coisas são 

desenhadas, produzidas, distribuídas e aplicadas (CHIAVENATO, 2007). 

A internet e as formas de comunicação sem fio são avanços tecnológicos 

importantes por vários motivos, entre eles é que elas facilitam a disseminação de 

outras tecnológicas e outros conhecimentos essenciais para se obter e manter a 

vantagem competitiva. Portanto as empresas precisam permanecer a par das 

tecnologias à medida que vão evoluindo, mas também têm que estar preparadas 

para agir rapidamente, a fim de aproveitar importantes novas tecnologias assim que 

estas são introduzidas (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2008). 

Então pode-se concluir, que ela é um componente do meio ambiente tendo 

em vista que as empresas precisam absorver e incorporar as inovações tecnológicas 
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externas em seus sistemas. A variável tecnológica é também parte do sistema 

interno das empresas à medida que é pesquisada, desenvolvida ou transferida e 

aplicada internamente para a obtenção de objetivos empresariais. 

 

2.4.1.5 Ambiente Demográfico 

 

Chiavenato (2007) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) concordam que o 

ambiente demográfico refere-se às características da população, raça, religião, 

distribuição geográfica, mistura étnica, tamanho da população, estrutura etária, 

distribuição de renda etc. 

Para Chiavenato (2007, p. 85) entre os fatores demográficos, a mudança 

populacional é “um dos aspectos mais significativos, pois não é apenas o tamanho 

das populações que caracteriza a dimensão do mercado consumidor dos produtos 

ou serviços da empresa”. 

Ainda de acordo com este autor (2007), as informações sobre o crescimento 

populacional e as mudanças na estrutura das populações devem ser considerados 

pelas empresas em suas estratégias e planos. Uma empresa pode analisar seu 

mercado atual e prever seu mercado potencial futuro em função de cenários dessas 

variáveis demográficas. 

As variáveis demográficas também produzem uma profunda influência interna 

dentro das empresas graças às características das pessoas que nelas passam a 

trabalhar (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2008). 

Segundo Chiavenato (2007, p. 85): 

 

muito embora as empresas submetem as pessoas a regras e 
regulamentos no sentido de integrá-las e amoldá-las aos critérios de 
desempenho que desejam manter, influenciando as personalidades 
envolvidas, também as pessoas influenciam profundamente as 
empresas ao trazerem para dentro destas as suas contribuições 
pessoais em matéria de comportamento, habilidades, pensamentos, 
conhecimentos, competências e, sobretudo, hábitos costumes, 
experiências individuais, atitudes, maneiras pessoais de sentir, 
pensar e agir. 
 
 

Pode-se então considerar que virtualmente, os fatores demográficos 

provocam profunda influência sobre as demais condições ambientais. 
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2.4.1.6 Análise do Ambiente Externo 

 

De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) a análise do ambiente externo 

permite a organização identificar oportunidades, ameaças e questões estratégicas 

que poderão afetar seus fatores-chaves de sucesso. Uma vez identificadas as forças 

ambientais que afetarão o desempenho de uma empresa como um todo, ficará mais 

fácil a tarefa de minimizar o impacto e direcionar os esforços para os resultados. 

A análise externa tem por finalidade estudar a relação existente entre a 

empresa e seu ambiente em termos de oportunidades e ameaças, bem como a sua 

atual posição produto-mercado e, prospectiva, quanto à sua posição produto-

mercado desejado no futuro (OLIVEIRA, 2001). 

As oportunidades são fatores externos previsíveis para o futuro que, se 

ocorrerem, afetarão positivamente as atividades das empresas, afirma Costa (2007). 

Como exemplo de oportunidade este autor cita, o aumento da terceirização ou 

subcontratação, digitalização de processos e automatização barateando os serviços 

ou produtos, uso progressivo da internet como meio de comércio eletrônico. 

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), “uma oportunidade é uma condição no 

ambiente geral que, se explorada, ajuda a empresa a obter competitividade 

estratégica. 

Segundo Oliveira (2001) as oportunidades podem ser classificadas conforme 

o quadro 4  a seguir: 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS OPORTUNIDADES 

Oportunidades naturais São as incorporadas à natureza da empresa. 

 
 

Oportunidades de evolução 

São proporcionadas à empresa através da 
formação e consolidação gradativa de 
condições e circunstâncias que tenderão a 
concretizar uma vantagem definida e 
concreta. 

 
 

Oportunidades sinérgicas 

Proporcionam situações complementares e 
adicionais para a empresa. Geralmente, 
provocam modificações na estrutura 
organizacional e exigem novo setor de 
conhecimento. 

 
 

Oportunidades de inovação 
 

Normalmente modificam as características 
econômicas fundamentais e a capacidade da 
empresa; requerem grande esforço, recursos 
de primeira classe e dispêndios em pesquisa 
e desenvolvimento. 

Quadro 4 - Classificação das oportunidades 
Fonte: Oliveira (2001, p. 89) 
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Para Oliveira (2001), as oportunidades podem ser consideradas como um 

ponto forte para a expectativa de uma empresa, pelo fato do conhecimento de seus 

elementos, o que diminui as incertezas da empresa. 

Desta forma as oportunidades naturais podem corresponder às oportunidades 

empresariais por verificar se os seus recursos e competências se adequam aos 

requisitos estabelecidos pela oportunidade natural. 

O que irá distinguir as oportunidades de evolução de uma empresa com 

ações estratégicas de outra é a faculdade de perceber com a necessária 

sensibilidade e antecedência o surgimento das condições necessárias a geração da 

oportunidade. (OLIVEIRA, 2001, p.89) 

As oportunidades sinérgicas sempre provocam uma situação de risco 

considerável, um bom exemplo seria um processo de virtualização dentro da 

empresa. 

Por fim as oportunidades de inovação são capazes de criar uma nova 

indústria em vez de apenas um produto adicional, tendo como exemplo a indústria 

de robotização. (OLIVEIRA, 2001, p.89) 

De acordo com Oliveira (2001), deve-se considerar que as oportunidades 

certas serão escolhidas se: 

 

 Foco residir na maximização de oportunidades e não na minimização das 

ameaças e de riscos; 

 Todas as principais oportunidades forem analisadas conjunta e 

sistematicamente; 

 Compreenderem quais oportunidades se adaptam à atividade da empresa;  

 Houver equilíbrio entre oportunidades. 

 

Pode se entender então, que uma oportunidade devidamente usufruída pode 

proporcionar um aumento dos lucros da empresa. 

Já as ameaças são fatores externos previsíveis para o futuro que, se 

acorrerem, afetarão negativamente as atividades das empresas (COSTA, 2007).  

Na concepção de Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), “uma ameaça é uma 

condição do ambiente geral que pode impedir os esforços de uma empresa em obter 

competitividade estratégica”. 
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Para Oliveira (2001) as ameaças podem ser classificadas de acordo com o 

quadro 5 a seguir: 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS 

Ameaças naturais São as incorporadas à natureza da empresa. 

 
Ameaças aceitáveis 

São as que a empresa permite aceitar, sendo 
importante analisar até que ponto a situação é 
aceitável. 

 
Ameaças inaceitáveis 

São as que a companhia não se permite aceitar 
devido a sua incapacidade em explorar uma situação 
de êxito quando esta ameaça existir. 

Quadro 5 - Classificação das ameaças 
Fonte: Oliveira (2001, p. 90) 

 

É possível observar que uma ameaça não administrada pode acarretar 

diminuição nos lucros previstos, ou mesmo prejuízos para a organização. 

Entende-se então que as ameaças são situações externas, atuais ou futuras 

que, se não eliminadas, minimizadas ou evitadas pela empresa, podem afetá-la 

negativamente. 

 

2.4.2 Análise do Micro Ambiente 

 

2.4.2.1 Clientes 

 

Chamado também de mercado consumidor este setor se encarrega de 

absorver as saídas ou resultados da atividade empresarial (CHIAVENATO, 2007).  

O mercado consumidor para Kotler (1998) é o mercado para produtos e 

serviços que são adquiridos ou alugados por indivíduos e famílias para uso pessoal. 

Para Churchill e Peter (2005) “os consumidores incluem indivíduos e famílias 

que fazem compras para satisfazer suas necessidades e desejos, resolver seus 

problemas ou melhorar sua vida”.  

Tanto o mercado atual quanto o potencial precisam ser abordados para 

verificação de oportunidade e ameaças, a curto, médio ou longo prazo. As 

necessidades e preferências dos consumidores são aspectos que não podem ser 

ignorados pela empresa (CHIAVENATO, 2007).  
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Sobre clientes Casarotto e Kopittke (2000), ressaltam que são possíveis 

formular algumas perguntas que direcionarão as estratégias para este componente 

da análise ambiental interna são elas: 

 

 Quantos clientes potenciais terá a empresa? 

 Qual a importância do consumo para o cliente? 

 Que alianças podem ser estabelecidas com os clientes? 

 Qual a importância do produto para o cliente? 

 

As respostas a estas perguntas podem conduzir à várias reflexões que são 

relevantes no desenvolvimento do planejamento mercadológico da empresa. 

Kotler (1998, apud ROBERTSON & BARICH, 1992), identificam três 

segmentos baseados no processo de decisão de compra apresentados no quadro 6 

a seguir: 

 

SEGMENTOS BASEADOS NO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 
 

Clientes potenciais 
São clientes que ainda não compraram da 
empresa. Desejam comprar de um vendedor 
ou empresa que conheça seu negócio, saiba 
orientá-los e seja digno de confiança. 

 
 

Clientes novos 

São aqueles que já compraram o produto. 
Desejam manuais bem redigidos, linhas 
“quentes” para tirar dúvidas, alto nível de 
treinamento e vendedores que dominem o 
produto. 

 

Clientes sofisticados 
Estes desejam rapidez em manutenção e 
consertos, produtos customizados e alto 
apoio técnico. 

Quadro 6 - Decisão de compra 
Fonte: Kotler (1998, p. 242, apud ROBERTSON & BARICH, 1992) 
 

De acordo com Longenecker, Moore e Petty (1997), o perfil do consumidor 

pode ser detectado através de uma pesquisa mercadológica, que detecta os clientes 

potenciais, facilitando para o empreendedor colocando suas estratégias em prática. 

 

2.4.2.2 Fornecedores 

 

O mercado fornecedor é aquele que irá fornecer os equipamentos, 

instrumentos e utensílios necessários para o funcionamento do empreendimento, 
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levando-se em consideração requisitos como: preço, prazo de pagamento, entrega, 

bem como a qualidade dos produtos (KOTLER, 1998). 

Segundo Chiavenato (2007), fornecedores são as empresas que 

proporcionam as entradas e os recursos necessários para as operações e atividades 

da empresa. Existem fornecedores de capital e de dinheiro, de materiais e matérias-

primas, de equipamentos, de tecnologia, de mão-de-obra, de espaço a ser alugado, 

comprado ou arrendado e de serviços.  

A tarefa do fornecedor é manter seu nome nas principais listas e anuários 

comerciais, desenvolver forte programa de propaganda e promoção de vendas e 

uma boa reputação no mercado. Os fornecedores que não possuírem a capacidade 

de produção exigida ou sofrerem de baixa reputação no mercado serão rejeitados. 

Portanto aqueles que se qualificarem podem ser visitados para que suas instalações 

de produção sejam averiguadas e seu pessoal testado (KOTLER, 1998).  

Ainda conforme Kotler (1998), os fornecedores podem afetar seriamente o 

desempenho de uma organização. Para não comprometer totalmente suas 

atividades, as empresas precisam ater-se a questões vitais, como: escassez de 

matéria-prima, cumprimento de prazos, greves sindicais, falência de fornecedores 

entre outros fatores atrelados ao ramo de sua atividade. 

 

2.4.2.3 Concorrentes 

 

Este setor é constituído do mercado concorrente, ou seja, de empresas que 

concorrem entre si para a obtenção dos recursos necessários como para a 

conquista dos mercados na colocação de seus produtos ou serviços. Assim os 

concorrentes podem disputar as entradas que são os mesmos fornecedores de 

recursos, e as saídas os mesmos clientes de uma empresa (CHIAVENATO, 2007). 

O mercado consumidor para Kotler (1998, p. 99), é “o mercado para produtos 

e serviços que são adquiridos ou alugados por indivíduos e famílias para uso 

pessoal”. 

A área mercadológica deve estar sempre atenta a conhecer o máximo 

possível de seus concorrentes, desde o lançamento de novos produtos até suas 

promoções (OLIVEIRA, 2001). 

Desta forma, o acompanhamento e a pesquisa junto aos concorrentes é uma 

fonte relevante de informações que pode ser usada para que sejam traçadas 
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estratégias competitivas, com propósito de minimizar os efeitos da concorrência, 

além da preparação para as possíveis mudanças do mercado em que se está 

inserido. 

 

2.4.3 Análise do Ambiente Interno 

 

O ambiente interno é o nível de ambiente da organização que está dentro 

dela e normalmente tem implicação imediata e especifica na administração da 

organização. 

O ambiente interno é o nível de ambiente da organização que está dentro da 

organização e normalmente tem implicação imediata e específica na administração 

da organização (OLIVEIRA, 2001). 

A análise interna segundo este mesmo autor tem por finalidade colocar em 

evidência as deficiências e qualidades da empresa que está sendo analisada, ou 

seja, os pontos fortes e fracos da empresa deverão ser determinados diante da sua 

atual posição produto-mercado. Essa análise deve tomar como perspectiva para 

comparação as outras empresas do seu setor de atuação, sejam elas concorrentes 

diretas ou apenas concorrentes potenciais  

Conforme Costa (2007, p. 113), “os pontos fortes são aquelas características 

positivas de destaque, na instituição, que a favorecem no cumprimento de seu 

propósito”. 

Já para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) é a diferenciação conseguida pela 

empresa que lhe proporciona uma vantagem operacional no ambiente empresarial. 

No que tange aos pontos fracos, estes são características negativas, na 

instituição, que a prejudicam no cumprimento do seu propósito (COSTA, 2007). 

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) é uma situação inadequada da empresa 

que lhe proporciona uma desvantagem operacional no ambiente empresarial 

Além dos pontos fortes e fracos da empresa, devem-se considerar também os 

pontos neutros que são aqueles que, em determinado momento ou situação, não 

estão sendo considerados nem como qualidades nem como deficiências da 

empresa. Como o planejamento é um processo dinâmico, estes pontos neutros vão 

sendo enquadrados como pontos fortes ou pontos fracos ao longo do tempo. (HITT, 

IRELAND E HOSKISSON, 2008) 
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Dentre os aspectos que devem se levar em consideração para a definição do 

ambiente interno da empresa Oliveira (2001, p. 96) cita os que se descreve a seguir: 

 

 Aspectos organizacionais: rede de comunicação; estrutura da 
organização; registro dos sucessos; hierarquia de objetivos, 
política, procedimentos e regras; habilidade da equipe 
administrativa; 

 Aspectos do pessoal: relações trabalhistas; práticas de 
recrutamento; programas de treinamento; sistema de avaliação 
de desempenho; sistema de incentivos; rotatividade e 
absenteísmo.  

 Aspectos de marketing: segmentação do mercado, estratégia do 
produto, estratégia de preço, estratégia de promoção, estratégia 
de distribuição.  

 Aspectos de produção: layout das instalações da fabrica; 
pesquisa e desenvolvimento; uso de tecnologia; aquisição de 
matéria-prima; controle de estoques; uso de subcontratação.  

 Aspectos financeiros: liquidez; lucratividade; atividades; 
oportunidades de investimento.  

 
 

Então como abordam os autores anteriormente citados, pode-se considerar 

então, que a análise do ambiente interno requer muita atenção e imparcialidade no 

julgamento, pois qualquer tentativa de encobrir fraquezas ou desempenhos 

insatisfatórios poderá comprometer toda a estratégia futura. A avaliação pode ser 

conduzida por pessoas da própria organização envolvidas com o planejamento 

estratégico, ou através de consultores externos.  

 

2.4.3.1 Forças de Porter 

 

Porter (1999) propõe um modelo de cinco forças competitivas para analisar a 

rivalidade entre concorrentes e a ameaça representada por novos entrantes, pela 

possível emergência de produtos substitutos e pelo poder de barganha ou 

negociação de fornecedores ou de compradores. Essas forças influenciam as 

decisões competitivas de uma empresa. Estas forças apresentadas na sequência 

são citadas por Porter (1999) 

Ameaças de novas entradas: outras empresas podem ingressar no setor de 

negócios e trazer ameaças às empresas já nele radicadas por trazer capacidade de 

produção adicional, forçando as demais a serem mais eficazes e aprenderem a 

concorrer em novas dimensões. Para barrar o ingresso de novos entrantes, as 
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empresas utilizam barreiras de entradas, como mostra o quadro 7 a seguir 

(CHIAVENATO, 2007, p. 152). 

 

BARREIRAS DE ENTRADA 

 

 
Economias de escala 

As economias de escala aumentam à 
medida que aumenta a quantidade de um 
produto fabricado, enquanto os custos de 
fabricação de cada unidade diminuem. 

 

Diferenciação de produto 
As empresas existentes diferenciam o 
produto para torná-lo único e exclusivo e 
para que o cliente o valorize mais.  

 
Requisitos de capital 

O novo entrante precisa dispor de capital e 
recursos para entrar no setor. 

 

 
Custos de mudança 

Para ingressar, o novo entrante enfrenta 
custos adicionais de aquisição de 
equipamentos auxiliares, retreinamento de 
pessoal e outros.  

 
 

Acesso aos canais de distribuição  

Os novos entrantes enfrentam desafios para 
distribuição de seus produtos, pois as 
empresas firmes no mercado dispõem de 
um forte relacionamento com distribuidores.  

Quadro 7 - Barreiras de entrada 
Fonte: Chiavenato (2007, p. 152) 
 

Poder de barganha dos fornecedores: os fornecedores são uma força 

competitiva importante, porque podem determinar o preço ou a qualidade de peças 

ou matérias-primas. Quando poucos fornecedores controlam uma grande fatia do 

mercado, como no caso de um oligopólio, os compradores podem ter de aceitar um 

aumento de preço ou uma redução do nível de qualidade. Porém, cada vez mais os 

fabricantes procuram fornecedores dispostos a trabalhar em cooperação com eles 

para ajudá-los a criar valor (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 51). 

Poder de barganha dos compradores: os compradores podem forçar uma 

redução de preços, barganhar por maior qualidade e mais serviços e jogar os 

concorrentes uns contra ou outros. Enquanto um pequeno comprador pode ter de 

aceitar um aumento de preço por parte de um fornecedor, um grande comprador 

pode ter influência suficiente para exigir um preço mais baixo. Os compradores 

também podem comprar uma empresa que lhes fornece produtos ou comprar outra 

empresa dentro do setor do fornecedor (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 51). De 

acordo com Porter (1999) o cliente tem poder quando: 

 

 O cliente está adquirindo grande parte do total da produção do setor; 
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 O produto adquirido pelo cliente responde por uma parcela  significativa dos 

custos do comprador; 

 Os produtos da indústria não são diferentes ou padronizados; 

 O comprador pode apresentar uma ameaça concreta de integração para trás 

e concorrer com o vendedor.  

 

Ameaça de produtos substitutos: são diferentes bens ou serviços que vêm de 

fora do setor e desempenham as mesmas funções de um produto fabricado no 

setor. Os recipientes plásticos no lugar de potes de vidro, sacos de papel em vez de 

sacos plásticos são exemplos (CHIAVENATO, 2007, p. 153).  

Intensidade da rivalidade entre os concorrentes: em todo setor há empresas 

que concorrem agressivamente para atingir competitividade estratégica. De acordo 

com Chiavenato (2007, p. 153) os fatores que influenciam a intensidade da 

rivalidade entre as empresas são:  

 

 Concorrentes numerosos ou equilibrados; 

 Crescimento lento do setor; 

 Custos fixos elevados;  

 Capacidade de produção aumentada; 

 Concorrentes divergentes em termos de metas e estratégias; 

 Apostas estratégicas elevadas; 

 Barreiras de saída elevadas, como ativos especializados, custos fixo de 

saída, inter-relacionamentos estratégicos, barreiras emocionais e limitações 

sociais e governamentais. 

  

Entende-se então, que o modelo proposto permite melhorar a visão periférica 

do negócio e analisar com maior profundidade a situação de cada setor de mercado. 

 

2.4.4 Matriz BCG 

 

De acordo com Dornelas (2001), normalmente os produtos de uma empresa, 

bem como seus serviços, possuem um ciclo de vida constituídos pelas seguintes 

etapas: lançamento, crescimento, maturidade e declínio. Cada etapa apresenta as 

seguintes características: 
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 Lançamento: lançamento do produto, necessidade de investimento em 

promoção, apresentando um crescimento lento das vendas; 

 Crescimento: aumento da demanda, com conseqüente aumento dos lucros; 

 Maturidade: o crescimento das vendas começa a reduzir e o lucro tende a 

estabilizar-se; 

 Declínio: as vendas decrescem e os lucros desaparecem. 

 

Tendo em vista o estágio do ciclo de vida em que se encontram os produtos 

e/ou serviços, a empresa deverá adotar diferentes estratégias. Analisar a estratégia 

de desenvolvimento e desempenho de produtos e/ou serviços é fundamental para 

que a empresa possa projetar os lançamentos e distribuí-los aos 

clientes.(DORNELA, 2001) 

Dessa forma, é importante que se faça uma análise da situação atual da 

carteira de produtos e/ou serviços da empresa, bem como suas perspectivas no 

mercado em que se encontra inserida. Uma técnica que pode ajudar o 

empreendedor nessa análise é a Matriz BCG, desenvolvida pela Consultoria do 

Boston Consulting Group, (DORNELAS, 2001). 

Essa análise baseia-se em dois grandes fatores apresentados na sequência. 

 

 Crescimento de mercado: identifica como o mercado de um determinado 

produto ou serviço está crescendo.  

 Participação relativa de mercado: compara a mesma linha de produtos ou 

serviços em termos de participação de mercado em relação aos principais 

concorrentes da empresa. 

 

Tiffany & Peterson (1999, apud DORNELAS, 2001), afirmam que os fatores 

determinam o estágio em que os produtos da empresa se encontram. Assim sendo, 

os produtos podem apresentar-se nos seguintes estágios: 

 

 Dúvida: muitas vezes relacionados a produtos nascentes, demandando altos 

investimentos e vendas baixas; 

 Estrela: possuem alta participação nos mercados em crescimento, demandam 

altos investimentos, geram e consomem grande volume de dinheiro; 
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 Vaca leiteira: possuem importante participação nos mercados de baixo 

crescimento, geram muito dinheiro e não demandam investimento; 

 Abacaxi: produtos de pouca participação no mercado de baixo crescimento. 

Pouca receita e lucros. 

 

 
                                          Figura 1 - Matriz BCG 
                                          Fonte: Dornelas (2001, p. 135) 
 

Na concepção de Dornelas (2001), a utilização deste recurso pode ajudar o 

empreendedor a entender melhor a situação atual de sua linha de produtos em 

relação à concorrência, dando-lhe subsídios para definir uma estratégia mais eficaz 

de desenvolvimento de novos produtos, ou de aperfeiçoamento dos atuais. 

Este autor ainda destaca que pode se utilizar a matriz BCG para auxiliar na 

seleção dos produtos que devem ser priorizados, mantidos no mercado, e os que 

devem ser retirados de cena. Às vezes, mesmo que um produto não dê tanto retorno 

à empresa, como deu em um momento passado, é interessante mantê-lo no 

mercado até que a empresa promova sua substituição, deixando seus consumidores 

satisfeitos. (DORNELAS, 2001), 

Portanto para ter sucesso, uma empresa precisa ter um portfólio de produtos 

com diferentes taxas de crescimento e diferentes participações no mercado. A 

composição deste portfólio é uma função do equilíbrio entre fluxos de caixa. 

Produtos de alto crescimento exigem injeções de dinheiro para crescer. Produtos de 

baixo crescimento devem gerar excesso de caixa. Ambos são necessários 

simultaneamente.  (DORNELAS, 2001), 

 

2.5 MARKETING 
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Kotler (1998) afirma que marketing é um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e 

troca de produtos de valor com outros. 

Para Las Casas (1994, p. 28): 

 

marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às relações de troca, orientadas a satisfação dos 
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar 
determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando 
sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações 
causam no bem-estar da sociedade. 

 
 

Já Churchill e Peter (2005, p. 4) definem marketing como o processo de 

planejar e executar a concepção, estabelece o preço, promoção e distribuição das idéias, 

produtos e serviços, criando trocas que satisfazem as metas individuais e organizacionais.  

Marketing pode ser conceituado como uma das principais funções no 

desenvolvimento de um projeto, que visa atender simultaneamente aos desejos e 

necessidades dos concorrentes, e aos objetivos econômicos da empresa mediante a 

oferta de um produto ou serviço (BULGACOV, 1999). 

Pode-se entender então, que através do marketing pode-se conhecer o 

público e saber como atender suas vontades, pois são levantadas as necessidades 

e desejos dos clientes para poder trabalhar focado no que o cliente procura 

atendendo suas necessidades e desejos da melhor forma possível. 

 

2.5.1 Plano de Marketing 

 

Um plano de marketing identifica as oportunidades que podem gerar bons 

resultados para a organização, mostrando como penetrar com sucesso para obter as 

posições desejadas nos mercados (COBRA, 1992).  

De acordo com Las Casas (2001, p. 18), “o plano de marketing estabelece 

objetivos, metas e estratégias do composto de marketing em sintonia com o plano 

estratégico geral da empresa”.  

Já Churchill e Peter (2005), definem plano de marketing como documentos 

criados por organizações para registrar os resultados e conclusões das análises 

ambientais e detalhar estratégias de marketing e os resultados pretendidos por elas. 
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Na concepção de Cobra (1992), o plano de marketing é à base do plano 

estratégico, pois determina, através de estudos de mercado, até mesmo o que, 

como e quando será produzido um bem, serviço ou idéia para a posterior venda a 

indivíduos ou grupos. 

De acordo com Churchill e Peter (2005), o plano de marketing possui as 

seguintes etapas para a formulação: exame do plano estratégico; condução de uma 

análise ambiental; desenvolvimento de objetivos e estratégias de marketing; 

determinação dos custos e benefícios financeiros. 

Já para Kotler (1998), o plano de marketing é composto por oito etapas sendo 

elas: missão do negócio; análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças); 

análise do ambiente interno (pontos fortes e fraquezas); formulação de metas; 

formulação de estratégias; formulação de programas; implementação; feedback e 

controle. 

Os planos de marketing oferecem vários benefícios. Um plano de marketing 

bem elaborado contribui para que os membros do departamento de marketing a 

reconhecer onde seus esforços devem estar concentrados e a observar e tirar o 

melhor proveito das oportunidades no mercado. Também proporciona um meio de 

medir o desempenho do departamento de marketing pela comparação dos 

resultados com os objetivos (CHURCHILL e PETER, 2005). 

 

2.5.2 Composto de Marketing 

 

O composto de marketing, conhecido também como quatro pês (4Ps), é 

composto por quatro ferramentas estratégicas, que compreendem o produto, o 

preço, o ponto de venda e a promoção. Nesta fase, o empreendedor deve 

especificar cada componente, apresentando de forma objetiva como trabalhará o 

segmento escolhido (DORNELAS, 2001, p.148). 

Segundo Kotler e Keller (2006) a tarefa do profissional de marketing é 

delinear atividades de marketing e montar programas de marketing totalmente 

integrados para criar, comunicar e entregar valor aos consumidores. 

 O programa de marketing consiste em numerosas decisões quanto às 

atividades de marketing de aumento de valor a serem usadas. As atividades de 

marketing podem assumir muitas formas. 
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 Uma maneira tradicional de descrevê-las é em termos do composto de 

marketing, que vem sendo definido como o conjunto de ferramentas de marketing 

que a empresa usa para perseguir seus objetivos de marketing. As empresas 

utilizam este para obter os resultados desejados no mercado que se deseja atingir 

(KOTLER E KELLER, 2006). 

 

2.5.2.1 Produto 

 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 366) “um produto é tudo o que pode ser 

oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo”. Entre os 

produtos comercializados estão bens físicos, serviços, experiências, eventos, 

pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e idéias. 

O empreendedor precisa direcionar o produto para atender às expectativas e 

necessidades do cliente-alvo escolhido, no segmento de mercado definido. Com 

isso, a empresa estabelece uma imagem do produto junto aos clientes, tentando se 

diferenciar de algumas formas da concorrência. Isso pode ser feito pela criação de 

variações de produto, logomarca, embalagem, preço, prestígio, opcionais, qualidade, 

design, tamanho, estilo e assistência do fabricante e revendedor (DORNELAS, 2001, 

p. 148). 

Para Longenecker, Moore e Petty (1997), a aparência física do produto, além 

da embalagem e do rótulo, também podem influenciar o processo de compra do 

consumidor. Uma embalagem ou rótulo atraente podem introduzir o produto no 

conjunto considerado do consumidor. 

 

2.5.2.2 Preço 

 

Segundo Kotler e Keller (2006) o preço é o único elemento do mix de 

marketing que produz receita, os demais produzem custos. Ele também é um dos 

elementos mais flexíveis, ou seja, pode ser alterado com rapidez. O preço também 

informa ao mercado o posicionamento de valor pretendido pela empresa para seu 

produto ou marca. Um produto bem desenhado e comercializado pode determinar 

um preço superior e obter alto lucro. 

A estratégia de preço influência o comportamento de compra quando o 

consumidor está avaliando alternativas e chegando a uma decisão. Entenda-se que 
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muitas vezes os consumidores deixam de comprar um produto de boa qualidade, 

pois seu foco está no preço baixo, devido as liquidações ou porque adquiriram um 

benefício (LONGENECKER, MOORE E PETTY, 1997). 

Para Dornelas (2001), a estratégia de preço determina o valor monetário de 

um produto/serviço, levando-se em conta os custos, o preço do concorrente, a 

margem de lucro desejada e a relação do consumidor ao preço final. 

Portanto a estratégia de preço adotada pela empresa deve considerar que 

imagem a empresa deseja para este produto ou serviço e qual segmento de 

consumidor deseja atingir. 

 

2.5.2.3 Praça 

 

Segundo Kotler (2000, p. 109) “a praça ou distribuição inclui as várias 

atividades que a empresa empreende para tornar o produto acessível e disponível 

para seus consumidores-alvos”. 

Meio como este produto ou serviço chega ao consumidor final. Aqui sugere-

se ao empreendedor que antes de escolher o local em que atuará, estabeleça 

critérios de avaliação como posição geográfica, número de habitantes, público-alvo e 

principalmente considere os fatores econômicos e financeiros (DORNELAS, 2001). 

De acordo com Longenecker, Moore e Petty (1997), um produto amplamente 

disponível ou fácil de comprar entrará no conjunto considerado de mais 

consumidores. A disponibilidade é especialmente importante para a tomada de 

decisão rotineira ou limitada. 

 

2.5.2.4 Promoção 

 

De acordo com Kotler (2000, p. 109), a promoção inclui todas as atividades 

de comunicação e promoção da empresa nos mercados-alvo. 

Conforme Dornelas (2001), tem a função de criar valor de comunicação e 

divulgação do produto, ou seja, proporcionar informações aos clientes, através de 

propaganda, publicidade ou venda pessoal, que acelere o crescimento das vendas. 

Na concepção de Kotler e Keller (2006) a comunicação de marketing é o meio 

pelo qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores direta 

ou indiretamente sobre os produtos e marcas que comercializam. 
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 A comunicação de marketing colabora de diversas formas com os 

consumidores. Eles podem conhecer ou ver como e por que um produto é usado, 

por qual tipo de pessoa, quando e onde; podem receber informações sobre quem o 

fabrica e o que a empresa e a marca representam, e, ainda, podem receber um 

incentivo ou recompensa pela experimentação ou uso.  

Estes autores destacam que a comunicação de marketing permite às 

empresas conectar suas marcas a outras pessoas, lugares, eventos, marcas, 

experiências, sensações e objetos (KOTLER, 1998). 

Pode-se afirmar então, que este produto ou serviço deve ser comercializado 

de forma adequada através de promoções de vendas, propagandas, venda pessoal, 

relações publicas e marketing direto, de forma a encontrar o melhor meio para 

veicular o produto ou serviço em face ao público alvo. 

 

2.5.3 Pesquisa de Marketing 

 

Pesquisa de marketing é o planejamento, coleta, análise e apresentação 

sistemática de dados e descobertas relevantes sobre uma situação especifica de 

marketing enfrentada por uma empresa (KOTLER, 1998). 

Para Mattar (2005), a pesquisa de marketing tem por objetivo a coleta de 

dados e informações sobre determinado mercado, que de certa forma auxiliem nas 

tomadas de decisão, e no exercício de um papel proativo na administração. 

De acordo com McDaniel e Gates (2006, pg.8), a pesquisa de marketing é a 

função que liga o consumidor, o cliente e o público ao “marqueteiro” por meio de 

informações, estas utilizadas para identificar e definir oportunidades e problemas de 

marketing; gerar, aperfeiçoar e avaliar ações de marketing; monitorar o desempenho 

do marketing, e melhorar a compreensão do marketing como um processo. 

Segundo Kotler (2006) o processo de pesquisa de marketing é constituído por 

seis etapas, apresentadas no quadro 8 a seguir: 

 

ETAPAS DO PROCESSO DE PESQUISA DE MARKETING 

 
Definição do problema e objetivos de 

pesquisa 

Consiste no levantamento de um possível 
problema/oportunidade, buscando 
alternativas, e por fim, definir o objetivo da 
pesquisa com base nas questões anteriores.  
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Desenvolvimento do plano de pesquisa 

Diz respeito ao desenvolvimento de um plano 
que seja eficiente na coleta dos dados 
necessários que possam atender ao 
problema/oportunidade especifico da 
pesquisa, de acordo com os recursos 
disponíveis. Geralmente, a pesquisa de 
marketing utiliza dados primários.  

 
 
 

Coleta de informações 

Esta etapa é a mais sujeita a erros, pois 
depende da colaboração dos entrevistados, 
que, além disso, podem dar respostas 
tendenciosas e não sinceras. Desta forma, a 
aplicação do questionário deve ser feita da 
melhor forma possível, e o entrevistador deve 
agir de forma imparcial. 

 
Análise das informações 

O pesquisador tabula os dados nesta etapa, 
com o objetivo de interpretar os dados 
coletados e tirar conclusões.  

 
Apresentação dos resultados 

Consiste na elaboração de relatórios com 
dados sobre a pesquisa, apresentando a 
metodologia empregada, e a conclusão.  

 
 

Tomada de decisão 

A avaliação da pesquisa de marketing é muito 
importante, e quem a faz, deve saber que 
informações procurar. O solicitante da 
pesquisa deve analisar as evidências 
apresentas, e decidir se deve ou não dar 
continuidade ao projeto. 

Quadro 8 - Etapas do processo de pesquisa 

Fonte: Kotler (2006, p. 100) 
 

Existem várias maneiras de se classificar os tipos de pesquisa de marketing. 

De acordo com Mattar (2005, p.76) considera primeiramente os objetivos e grau de 

estruturação da pesquisa e em seguida, a natureza do relacionamento entre as 

variáveis estudadas resultando na seguinte classificação:  

 

 Pesquisa Exploratória: fornece conhecimento sobre um tema desconhecido. 

Gera hipóteses. Utiliza fontes secundárias, estudos de casos, experiências, 

observações informais, livros. 

 Pesquisa Conclusiva: As pesquisas conclusivas são caracterizadas por 

possuírem objetos bem definidos, procedimentos formais, serem bem 

estruturadas e dirigidas para a solução de problemas ou avaliação de 

alternativas de cursos de ação. 

continuação 

continuação 
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 Pesquisa Descritiva: provê dados sobre características de grupos. Identifica 

relações entre variáveis sem interferir no fenômeno observado. A pesquisa 

descritiva utiliza ferramentas como questionários, entrevistas e discussões de 

grupos conduzidas por um moderador. 

 Pesquisa Causal: mede a intensidade de um fenômeno ocorrido e suas 

causas. No marketing, as pesquisas explicativas mais freqüentes são os 

testes de mercado. 

 

Portanto, para que os profissionais de marketing antecipem ou respondam às 

necessidades dos clientes, eles precisam ter informações sobre seus clientes atuais 

e potenciais e sobre o sucesso de suas próprias práticas. Boa parte dessas 

informações é obtida por meio de pesquisa de marketing. 

 

2.6 PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO 

 

Cada empresa adota um sistema de produção para realizar as suas 

operações e produzir seus produtos ou serviços da melhor maneira possível e, com 

isso, garantir sua eficiência e eficácia.  

O Sistema de produção pode ser entendido como um conjunto de atividades 

e operações inter-relacionadas envolvidas na produção de bens ou serviços 

(MOREIRA, 1998). 

Para Chiavenato (2005) o sistema de produção é a maneira pela qual a 

empresa organiza seus órgãos e realiza suas operações de produção, adotando 

uma interdependência lógica entre todas as etapas do processo produtivo, desde o 

momento em que os materiais e matérias-primas saem do almoxarifado até chegar 

ao depósito como produto acabado. 

De acordo com Moreira (1998, p. 14), os sistemas de produção são 

agrupados em três grandes categorias apresentadas a seguir: 

 

 Sistemas de produção contínua ou fluxo em linha: 
apresentam uma sequência linear para se fazer o produto ou 
serviço; os produtos são bastante padronizados e fluem de 
um posto de trabalho a outro numa sequência prevista.    

 Sistemas de produção intermitente ou fluxo intermitente: 
neste caso, a produção é feita em lotes. Ao término da 
fabricação do lote de um produto, outros produtos tomam o 
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seu lugar nas máquinas. O produto original só voltará a ser 
feito depois de algum tempo, caracterizando-se assim uma 
produção intermitente de cada um dos produtos. 

 Sistemas de produção para grandes projetos: neste caso, 
tem-se uma sequência de tarefas ao longo do tempo, 
geralmente de longa duração, com pouca ou nenhuma 
repetitividade. Uma característica dos projetos é o seu alto 

custo e a dificuldade gerencial no planejamento e controle. 
 
 

Na concepção de Slack, Chambers e Johnston (2002) a função de produção 

eficaz de uma empresa, usa de forma eficiente seus recursos para produzir bens e 

serviços de maneira que satisfaça seus consumidores e, além disto, é criativa, 

inovadora, e vigorosa, capaz de introduzir formas novas e melhoradas de produzir 

bens e serviços. 

 

2.6.1 Plano Operacional 

 

O plano operacional diz respeito à estrutura organizacional que será 

necessária para a implantação do projeto (WOILER, 1996). 

Para Dornelas (2005), esta seção deve apresentar as ações que a 

organização planeja para seu sistema produtivo e o processo de produção, 

indicando o impacto que as ações terão no seu parâmetro de avaliação de produtos. 

Deve conter ainda informações operacionais atuais e previstas de fatores como 

percentual de entrega a tempo, rotatividade do inventário, índice de refugo, entre 

outros.   

Afirmam Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 176) que 

 

o plano operacional deve explicar a abordagem proposta para 
assegurar a qualidade da produção, o controle do estoque, o uso de 
terceirização ou mostrar como serão solucionados outros problemas 
relacionados a matérias-primas. 
 
 

O plano operacional envolve especificamente as operações e equipamentos 

internos necessários para produzir seus produtos e serviços. 

Na concepção de Chiavenato (2007),  

 

os planos operacionais cuidam da administração pela rotina para 
assegurar que todos executem as tarefas e operações de acordo 
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com os procedimentos estabelecidos pela empresa, a fim de 
alcançar seus objetivos.  

 
 

Bateman (1998), afirma que os administradores operacionais, que conduzem 

o plano operacional, geralmente desenvolvem planos para períodos de tempo curtos 

e localizam tarefas rotineiras como lotes de produção de entrega e requisitos de 

recursos humanos.  

Os planos operacionais estão voltados principalmente para a eficiência, uma 

vez que a eficácia é problema remetido para os níveis institucional e intermediário da 

empresa (CHIAVENATO, 2007). 

 

2.6.2 Estrutura física e funcional 

 

Para Longenecker, Moore, Petty (2007), um plano de negócio deve tratar do 

espaço em que a empresa será instalada. Dessa forma, ao planejar os requisitos 

iniciais do imóvel, o empreendedor deve evitar espaços que sejam muito grande e 

desnecessário. Deve adequar as edificações a cada tipo de operação de negócios 

relacionado ao seu caráter funcional.  

O passo final na disposição das instalações físicas envolve a compra de 

ferramentas e equipamentos, que dependem do tipo de negócio. 

 

2.6.3 Localização 

 

A decisão da localização para a instalação de um empreendimento é de vital 

importância para qualquer projeto, pois ela torna-se um diferencial em relação aos 

concorrentes. 

O estudo do projeto deve definir qual será a melhor localização para a 

implantação da unidade em estudo. Em complemento a essa posição, a melhor 

localização será aquela que dê o maior lucro possível para a empresa, num prazo de 

tempo compatível com a vida útil do empreendimento (WOILER, 1996). 

Dornelas (2001, p. 128), sugere que o empreendedor fique atento a quatro 

fatores que determinam uma localização ideal, são eles:  

 

 A preferência pessoal; 
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 As condições ambientais; 

 As disponibilidades de recursos; 

 E o acesso dos clientes. 

 

Já Moreira (1998, p. 48)), há diversos fatores que podem influenciar nas 

decisões sobre a localização, tais como: 

 

 Localização das matérias-primas; 

 Mão-de-obra; 

 Água e energia elétrica; 

 Localização dos mercados consumidores; 

 As atitudes da comunidade e o local definitivo; 

 

Conforme Dornelas (2001) para uma melhor avaliação da localização, é 

importante um estudo das informações relativas à infra-estrutura local, como 

também relatar o valor do aluguel do imóvel. 

É importante analisar o questionário representado no quadro 9 a seguir para 

se tomar uma decisão de onde instalar a empresa (DORNELAS, 2001, p. 129).  

 

Questionário de análise de localização da empresa 

1. O valor do aluguel é competitivo? (Cuidado: nem sempre o menor valor de aluguel 
significa um melhor custo/benefício) 
2. A área é adequada para as necessidades de ocupação da empresa?  (Análise o 
número atual de funcionários e as perspectivas de crescimento da empresa, 
estacionamento etc.) 
3. No caso de empresa comercial/varejo: o local fica em uma região de grande tráfego de 
pedestres? 
4. Existe estacionamento para os clientes? 
5. As instalações telefônicas e de internet são de fácil disponibilidade no local? E como é 
a qualidade das instalações elétricas e hidráulicas? 
6. O tipo de negócio que você quer montar pode ser instalado nessa região da cidade? 
(Verifique na prefeitura.) 
6. O tipo de negócio que você quer montar pode ser instalado nessa região da cidade? 
(Verifique na prefeitura.) 
7. O local é de fácil acesso para fornecedores  e para o escoamento de produção? (No 
caso de empresas de manufatura, distribuição, atacado,...) 
8. Local é de fácil acesso para os funcionários? 
9. O imóvel é novo e de boa aparência? 
10. O imóvel é seguro e bem protegido?     

Quadro 9 - Questionário de análise de localização da empresa 
Fonte: Dornelas (2001, p. 129) 
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2.6.4 Layout (Arranjo físico) 

 

O layout representa o arranjo de diversos postos de trabalho nos espaços 

existentes na empresa, pretende-se a partir dele melhor adaptar as pessoas ao 

ambiente de trabalho e arrumar de forma adequada os equipamentos, moveis, 

maquinas e matérias primas. 

É a disposição que se encontra ou que se deseja colocar, um escritório, uma 

linha de montagem, os móveis, equipamentos e material relativos a determinada 

área onde se desenvolve determinado trabalho (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON 

2002). 

Para Gaither e Frazier (2002) planejar o layout da instalação significa planejar 

a localização de todas as maquinas, utilidades, estações de trabalho, áreas de 

atendimento ao cliente, áreas de armazenamento de materiais, corredores 

banheiros, refeitórios, bebedouros, divisórias internas, escritórios e salas de 

computador, e ainda os padrões de fluxo de materiais e de pessoas que circulam 

nos prédios. 

De acordo com Davis, Aquilano e Chase (2001, p.) os objetivos do estudo do 

layout são: 

 

 Reduzir os custos e aumentar a produtividade; 

 Racionalizar a utilização do espaço disponível; 

 Reduzir a movimentação de materiais, produtos e pessoas; 

 Racionalizar o fluxo de trabalho; 

 Minimizar o tempo de produção; 

 Propiciar aos colaboradores melhores condições de trabalho. 

 

 Conforme Moreira (1998) existem três tipos básicos de arranjo físico 

apresentados no quadro 10 a seguir.  

 

TIPOS DE ARRANJO FÍSICO 

 
Arranjo físico por produto 

É usado quando se requer uma sequência 
linear de operações para fabricar o produto 
ou prestar o serviço. 

 
 
 

Os centros de trabalho são agrupados de 
acordo com a função que desempenham. 
Os materiais ou pessoas movem-se de um 
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Arranjo físico por processo centro de trabalho a outro, de acordo com a 
necessidade, não havendo uma sequência 
linear de operações. 

 
 

Arranjo físico de posição fixa 

Usado para projetos, não há propriamente 
um fluxo de produto, o qual permanece fixo 
ou quase fixo. A marca principal desse 
arranjo é a baixa produção, frequentemente 
uma só unidade do produto, com baixo grau 
de padronização. 

Quadro 10 - Tipos de arranjo físico 

Fonte: Moreira (1998, p. 98) 
 

Sendo assim, utilizar o instrumento de layout dentro de uma organização é 

importante quando bem trabalhado, assim podendo aproximar pessoas cujos 

serviços exijam trocas frequentes de dados ou de contatos, para facilitar o trabalho 

(ARAUJO, 2001). 

Para se ter um bom layout é necessário possuir flexibilidade, permitindo 

alterações que sejam necessárias, para o crescimento da organização, a qualquer 

tempo.  

 

2.6.5 Processo de compra 

 

Longenecker, Moore e Petty (2004, p. 495) definem compra como sendo um 

processo de obtenção de materiais, equipamentos e serviços necessários para 

atender às metas do negócio. 

Na visão de Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 495) o processo de 

compra envolve vários etapas como: 

 

 Recebimento de uma Solicitação de Compra: Surge através deste 
uma requisição de compra, ou seja, uma solicitação formal de 
alguma coisa a ser comprada para um negócio. 

 Localização de uma Fonte de Suprimentos: A empresa pode localizar 
fornecedores através de representantes de vendas, anúncios, 
associações comerciais, por propaganda boca a boca e registros da 
empresa sobre o desempenho anterior do fornecedor. A empresa 
obtém cotações de preço e, para compras maiores, solicita licitações 
de uma série de fontes potenciais. 

 Emissão de um Pedido de Compra: Feito através de um formulário 
padrão que deve ser usado em todas as operações de compra. 
Quando o pedido assinado é aceito pelo vendedor, torna-se um 
contrato de compromisso. 

 Follow-up (acompanhamento) do Pedido de Compra: É feito para 
assegurar a entrega pontual do pedido de compra. É importante, 
principalmente no caso de pedidos envolvendo grandes somas de 
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dinheiro, um longo prazo de entrega e/ou itens que são críticos no 
processo de produção. 

 Verificação do Recebimento de Mercadorias: O funcionário 
recebedor assume a custódia física e assina o recibo do 
transportador. As mercadorias devem ser inspecionadas para se 
assegurar um valor correto e a qualidade apropriada e tipo de itens. 

 
 

Slack, Chambers, e Johnston (2002) ressaltam que o processo de seleção de 

fornecedores é de extrema importância no processo de compra. A seleção de 

fornecedores precisa ser a mais correta, pois caso aconteça o contrário, as 

necessidades de compras da empresa não serão perfeitamente atendidas e com 

isso afetará diretamente a demanda, a qualidade e a logística do produto a ser 

fornecido. 

 

2.6.6 Política de compra 

 

As empresas podem elaborar sua sistemática de compras adotando políticas 

e práticas de compras. Tem como função controlar os custos de compras e também 

a contribuir para as boas relações com fornecedores (LONGENECKER, MOORE e 

PETTY, 1997). 

De acordo com Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 496) existem sete 

políticas de compras representadas no quadro 11 a seguir. 

 

Políticas de Compras 

 
 

Compra recíproca 

A organização pode comprometer-se em 
efetuar pedidos adicionais por si própria 
tendo esse diferencial como arma na hora 
da negociação. 

 
Fazer ou comprar 

É a opção que a as pequenas fábricas 
podem ter, fazer ou comprar componentes 
para fabricação dos produtos.  

 
Substituindo materiais ou mercadorias 

Ao tomar a decisão de compra a 
organização deve levar em conta o impacto, 
seu custo e também o efeito no processo.  

 
Obtendo descontos nas compras 

Oferecendo desconto o vendedor consegue 
pagamento imediato e o comprador obtém 
benefícios financeiros..  

 
Diversificando fontes de fornecimento  

Na compra de um produto, é questionado se 
é desejável ou não usar mais de um 
fornecedor.  

Compras antecipadas Envolve compras em grande quantidade  

 
Compra programada 

Ocorre o ajuste das quantidades de compras 
à produção estimada ou às necessidades de 
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vendas. 

Quadro 11 - Políticas de Compras 
Fonte: Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 496) 

 

2.7 PLANO DE RECURSOS HUMANOS 

 

A área de Recursos Humanos (RH) tem como objetivo principal, administrar 

as relações da organização com as pessoas que a compõe, consideradas, hoje em 

dia, parceiras do negócio, e não mais meros recursos empresariais (RIBEIRO, 

2005). 

Gil (1994) conceitua a administração de recursos humanos como sendo o 

ramo da ciência administrativa que engloba todas as ações que objetivam a 

integração no contexto da organização o aumento e sua produtividade. 

A área de RH deve estar voltada, permanentemente, para ajudar a alcançar 

os objetivos, e realizar a missão da organização, tornando-a mais competitiva 

(CHIAVENATO, 2004).  

Portanto ela é responsável por ações de recrutamento, seleção, treinamento, 

planos de cargos e salários, contratação, remuneração e questões trabalhistas. No 

entanto, para uma boa atuação estratégica, deve, ainda, adotar medidas para 

desenvolver talentos e criar um ambiente de trabalho aberto a novas idéias 

(RIBEIRO, 2005). 

 

2.7.1 Recrutamento e seleção 

 

Os indivíduos e as organizações estão cada vez mais entrelaçados no 

processo de atrair um ao outro, desta forma existe a procura de ambos os lados 

para obter informações e opiniões um a respeito do outro conforme as necessidades 

de cada um. 

De acordo com Certo (2003) recrutamento é a atração inicial e a pré-seleção 

de candidatos a ocupar uma vaga de emprego. Tem como propósito limitar o amplo 

campo de possíveis funcionários a um grupo relativo pequeno de pessoas a partir do 

qual alguém eventualmente será contratado. 

Chiavenato (2004, p. 55), afirma que 
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recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa 
atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar 
cargos dentro da organização. É basicamente um sistema de 
informação por meio do qual a organização divulga e oferece ao 
mercado de recursos humanos as oportunidades de emprego que 
pretende preencher. 

 
 
Existem dois meios de recrutamento: recrutamento interno e o externo 

(Chiavenato 2004). 

De acordo com Chiavenato (2004) o recrutamento interno atua sobre os 

candidatos que estão trabalhando dentro da organização, isto é, funcionários, para 

promove-los ou transferi-los para outras atividades mais complexas ou ainda 

transferidos com promoção. 

 Já para Ribeiro (2005, p. 59), o recrutamento interno pode envolver: 
 

 Transferência de pessoal; 

 Promoção de pessoal; 

 Transferência com promoção de pessoal; 

 Programas de desenvolvimento de pessoal; 

 Plano de carreira. 
 
 

Na concepção de Ribeiro (2005, p. 59) “ao procurar candidatos entre os 

funcionários, estimula o pessoal à automotivação e auto-aperfeiçoamento”. No 

entanto, o recrutamento interno, só deve ser feito desde que um candidato da casa 

tenha condições de no mínimo, igualar-se ao antigo ocupante, dentro de um 

determinado prazo. 

Já o recrutamento externo é destinado para candidatos que estão fora da 

organização. Havendo uma vaga, a organização procura preenchê-la com 

candidatos externos atraídos pelas técnicas de recrutamento.  

Para Chiavenato (2004) as técnicas de recrutamento externo são 

apresentadas no quadro 12.  

 

TÉCNICAS DE RECRUTAMENTO ESTERNO 

Anúncios em jornais e revistas. 

Agências de recrutamento. 

Contato com escolas, universidades e agremiações. 

Cartazes ou anúncios em lugares visíveis. 

Apresentação de candidatos por indicação de funcionários. 
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Consulta ao arquivo de candidatos e banco de dados de candidatos. 

Viagens para recrutamento em localidades. 

Contatos com outras empresas que atuam no mesmo mercado, em termos de cooperação 
mutua. 

Quadro 12 – Técnicas de recrutamento externo 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

E por fim, vem a seleção que pode-se entender como um processo de 

escolha do melhor candidato para o preenchimento de uma vaga especifica em uma 

organização. 

Conforme Chiavenato (2004, p. 87) “a seleção visa solucionar dois problemas 

básicos: adequação da pessoa ao cargo e vice-versa; e eficiência e satisfação da 

pessoa no cargo”. 

Para Gil (1994), a seleção de pessoal é de extrema importância, pois às 

pessoas responsáveis pela tarefa devem ter experiência e conhecimentos na área, 

para assim, poder aplicar técnicas e selecionar pessoas que se enquadram com a 

vaga aberta. 

Gil (1994, p. 60), afirma que: 

 

avaliar constitui uma tarefa bastante delicada. Mesmo que o 
recrutamento e os procedimentos de seleção tenham sido feitos a 
partir de critérios adequados, não se pode, absolutamente, ter 
certeza de que a avaliação será satisfatória. O processo seletivo 
tenderá, porém, a apresentar grandes chances de adequação à 
medida que tenha sido tecnicamente conduzido. E um ponto 
importante a ser considerado refere-se à avaliação do candidato. 
 
 

A partir desta etapa, verifica-se que o recrutamento e a seleção, apesar de 

ser aplicado corretamente, seguindo todos os critérios, nem sempre a avaliação será 

cem por cento eficaz. Ao longo do tempo é possível conhecer melhor o candidato e 

capacitá-lo de forma adequada para desempenhar suas tarefas (GIL, 1994). 

 

2.7.2 Capacitação e desenvolvimento 

 

Chiavenato (2004) e Certo (2003) concordam que o treinamento é o processo 

de desenvolver qualidades para habilita-los a serem mais produtivos e contribuir 

melhor para o alcance dos objetivos organizacionais. 

De acordo com Marras (2001, p. 145)  
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treinamento é um processo de assimilação cultural a curto prazo, que 
objetiva repassar ou reciclar conhecimento, habilidades ou atitudes 
relacionadas diretamente à execução de tarefas ou à sua otimização 
no trabalho. 
 
 

Entende-se que o treinamento tem como finalidade melhorar o 

desenvolvimento profissional do ser humano na sua organização, e no desempenho 

das suas funções além de ser o processo que visa à preparação e ao 

aperfeiçoamento das habilidades e dos conhecimentos dos funcionários de uma 

organização. 

Tem como propósito aumentar a produtividades dos indivíduos em seus 

cargos, influenciando seus comportamentos (CHIAVENATO, 2004). 

Robbins (2002, p. 469) comenta que “a maioria dos treinamentos visa à 

atualização e ao aperfeiçoamento das habilidades técnicas dos funcionários”. 

Percebe-se que o treinamento pode trazer um grande retorno para o profissional e 

para a empresa, pois um profissional bem qualificado terá uma motivação maior e o 

seu resultado na execução das tarefas será maior e mais produtivo, 

conseqüentemente a maior produtividade do empregado poderá contribuir 

efetivamente para os resultados da organização. 

Segundo Chiavenato (2004), “o levantamento de necessidades de 

treinamento é uma forma de diagnosticar e, como tal, deve basear-se em 

informações relevantes”. Muitas dessas informações devem ser cuidadosamente 

ligadas e agrupadas sistematicamente, enquanto outras estão disponíveis às mãos 

de certos administradores de linha.  

A determinação das necessidades de treinamento é uma responsabilidade de 

linhas e uma função de staff, cabe ao administrador de linha a responsabilidade pela 

percepção dos problemas provocados pela carência de treinamento, e a ele, todas 

as decisões referentes ao treinamento, mesmo que utilize ou não os serviços de 

assessoria prestados por especialistas em treinamento (CHIAVENATO, 2004). 

 

2.7.3 Planos de cargos e salários 

 

Para Chiavenato (2003) a política de administração de cargos e salários da 

empresa tem por objetivo reconhecer a capacitação profissional e o desempenho 
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dos seus funcionários. O desenvolvimento técnico-profissional do funcionário e sua 

contribuição efetiva para os resultados da empresa serão os indicadores utilizados 

para esse reconhecimento. 

Segundo Chiavenato (2003) na organização, cada função ou cada cargo tem 

seu valor individual. Contudo, só se pode remunerar com precisão e equidade o 

ocupante de um cargo se conhecer o valor deste em relação aos demais cargos da 

organização e à situação existente no mercado.  

Chiavenato (2003) destaca alguns problemas causados pela falta de um 

plano de cargos e salários nas organizações. 

 

 Inflexibilidade: as empresas recebem um tratamento padronizado, 

independente das características próprias e específicas; 

 Visão limitada da realidade: o que pode causar prejuízos nos planejamentos e 

decisões; 

 Conservadorismo: privilegiando muitos níveis hierárquicos, morosidade na 

comunicação interna e aumento dos processos críticos; 

 Divergências: há dificuldades na convergência dos esforços para objetivos 

comuns em função da falta de visão futurista e orientação estratégica da 

organização, no que tange os conceitos praticados pelos sistemas de 

remuneração tradicionais. 

 

Portanto, o plano de cargos e salários ajuda a estabelecer aos colaboradores 

uma remuneração adequada, com justiça interna e competitividade externa, 

melhorando o desempenho das equipes.   

 

2.7.4 Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

 

As pessoas passam grande parte de suas vidas no ambiente de trabalho. 

Nesse contexto, dão algo de si mesmas e esperam receber algo em troca, quer seja 

a longo ou curto prazo. A forma como o ambiente de trabalho é composto, moldado 

e organizado influência intensa e decisivamente na qualidade de vida dos indivíduos. 

Segundo Louis Davis (apud CHIAVENATO, 2004, p. 448) o conceito de 

Qualidade de Vida no Trabalho está ligado à preocupação com o bem-estar e a 

saúde dos trabalhadores no desempenho de suas tarefas.  
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Atualmente a Qualidade de Vida no Trabalho está voltada para os aspectos 

físicos, ambientais e psicológicos do local de trabalho, que podem interferir no 

desempenho dos trabalhadores e conseqüentemente afetam a lucratividade das 

empresas (CHIAVENATO, 2004, p. 448). 

Portanto a QVT representa o grau em que os indivíduos de uma empresa são 

capazes de satisfazer suas necessidades por meio de seu trabalho, podendo afetar 

atitudes individuais e coletivas, tais como: motivação para o trabalho, adaptabilidade 

às transformações no trabalho, criatividade e predisposição para inovar, criar ou 

aceitar as mudanças (CHIAVENATO, 2004). 

 

2.8 PLANO FINANCEIRO 

 

Administrar um negócio, seja uma empresa de pequeno ou grande porte, 

envolve muitas funções diferentes, mas é a área de finanças, ou seja, o 

departamento financeiro, que faz com que tudo dentro da organização aconteça.  

Sem capital que atenda as necessidades da empresa, seja para financiar sua 

implantação, seu crescimento ou as operações do dia-a-dia, nada será possível.  

Assim, torna-se obrigatório pensar no planejamento financeiro sempre que qualquer 

decisão for tomada.  

Ross, Westerfield e Jordan (1998) afirmam que “o planejamento financeiro 

estabelece diretrizes de mudança e crescimento numa empresa”. Normalmente, ele 

se preocupa com uma visão global, ou seja, se preocupa com os principais 

elementos das políticas de investimento e financiamento da empresa, sem examinar 

detalhadamente os componentes individuais dessas políticas. 

De acordo com Dornelas (2001) a parte financeira deve refletir em números 

tudo o que foi planejado até então, incluindo investimentos, gastos com marketing, 

gastos com pessoal, despesas com vendas, projeção de vendas, custos fixos e 

variáveis, análise da rentabilidade do negócio, entre outros. 

Portanto, pode se entender que o plano financeiro determina o investimento 

necessário para o novo empreendimento e indica se o negócio é economicamente 

viável ou não. 
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2.8.1 Investimento Inicial 

 

As empresas necessitam constantemente de investimentos seja de capital 

próprio ou de terceiros, os investimentos são utilizados para aquisição de novos 

equipamentos, ampliação e reforma da estrutura física e organizacional da empresa 

ou mesmo para alavancar sua estrutura financeira que necessita de um novo 

impulso monetário. 

Segundo Gitman (2002, p. 297) o investimento inicial refere-se às saídas de 

caixa relevantes que devem ser consideradas na avaliação de um gasto de capital. 

O valor do investimento inicial dá-se pela subtração de todas as entradas de caixa 

na data zero à todas as saídas de caixa que ocorrem nesta data.  

Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 240) afirmam que para que um negócio 

seja planejado de forma correta, buscando atender todas as suas necessidades 

específicas torna-se imprescindível identificar os investimentos iniciais. Portanto 

pode se considerar na análise dos requisitos de capital: os investimentos e custos 

necessários, incorridos para iniciar a empresa e para seu crescimento, e quaisquer 

despesas pessoais se o proprietário não tiver outra renda para viver. 

Portanto o investimento inicial é o valor que o empresário necessita gastar 

para iniciar sua empresa, acrescido do valor que deverá reservar para o primeiro 

mês de funcionamento, até o dinheiro das vendas começarem a entrar em seu caixa 

(DOLABELA, 1999). 

 

2.8.2 Projeção de Vendas 

 

Conforme Dornelas (2001) a projeção de vendas deve ser feita com base na 

análise de mercado, na capacidade produtiva e na estratégia de marketing da 

empresa. Dessa forma, essa projeção será mais realista e terá maior probabilidade 

de ocorrer conforme o planejado. 

Já na concepção de West e Brigham (2000) a projeção de vendas “constitui a 

projeção das vendas em unidades e valores de uma empresa para algum período 

futuro”. Geralmente, ela se baseia nas tendências recentes de vendas, e ainda nas 

projeções das perspectivas econômicas do país, da região, do setor e assim por 

diante. 



 61 

Deve-se atentar para o fato da sazonalidade, quando esta influi nas vendas, 

como, por exemplo, empresas que vendem enfeites natalinos. Portanto, uma boa 

forma de se efetuar projeções de vendas é através de projeções mensais em termos 

de volume de vendas e os preços praticados (DORNELAS, 2001).  
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2.8.3 Salários e Encargos 

 

Salário pode ser definido como sendo uma contraprestação pelo trabalho de 

uma pessoa na organização, em troca do dinheiro, a pessoa empenha parte de si 

mesma, de seu esforço e de sua vida, comprometendo-se a uma atividade cotidiana 

e a um padrão de desempenho na organização (CHIAVENATO, 2004). 

Já para a organização, o salário representa, a um só tempo, um custo e um 

investimento. Custo, porque o salário reflete no custo do serviço final ou do produto. 

Investimento, porque representa a aplicação de dinheiro em um fator de produção, 

ou seja, o trabalho com um meio de agregar valor e obter um retorno maior a curto 

ou médio prazo (CHIAVENATO, 2004).   

Para Dolabela (1999) salários e encargos são aqueles valores referentes ao 

pagamento da mão-de-obra dos funcionários que lidam diretamente na área de 

produção e os encargos sociais que incidem sobre esses valores. 

De acordo com Chiavenato (2004, p. 261) “a proporção dos salários e 

respectivos encargos sociais no valor do produto ou do serviço oferecido pela 

organização depende do ramo de atividade da organização”. 

Portanto quanto mais automatizada for a produção, tanto menor a 

participação dos salários nos custos de produção. Por outro lado, quanto maior o 

índice de manufatura, maior será a incidência dos salários e encargos nos custos de 

produção (CHIAVENATO, 2004). 

Pode se dizer então que em qualquer dos casos, os salários sempre 

representam para a organização um respeitável volume de dinheiro que precisa ser 

bem administrado. 

Encargos sociais são “o conjunto de obrigações trabalhistas que devem ser 

pagas pelas empresas mensal ou anualmente, além do salário do empregado” 

(CHIAVENATO, 2004, p. 281). 

Ainda de acordo com este autor (2004) os encargos sociais podem ser: 

depósitos feitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o percentual 

da empresa devido ao Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social 

(IAPAS), o seguro de vida e o 13ª salário. De modo geral esses encargos acarretam 

para a empresa uma despesa mensal a mais em relação ao salário de cada 

empregado. 
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2.8.4 Despesas Gerais  

 

As despesas gerais são gastos incorridos para administrar a empresa. Podem 

ser despesas como: salários e encargos sociais do pessoal do administrativo, 

honorários do conselho e diretoria, impostos e taxas, alugueis de escritórios, 

depreciação de imóveis e utensílios, serviços profissionais de auditoria e consultoria 

(HOJI, 2004). 

 

2.8.5 Impostos e Contribuições  

 

O imposto de renda e contribuições social podem ser calculados sobre o lucro 

real, que é calculado com a adição de despesas não dedutíveis e de outros valores 

possíveis de tributação, e de dedução de prejuízos de exercícios anteriores, de 

receitas não tributáveis e de diferimento do imposto de renda sobre o lucro apurado 

contabilmente (HOJI, 2004). 

Os impostos podem representar uma das maiores saídas de caixa de uma 

empresa. A importância do pagamento de impostos é determinada pela legislação 

tributária, um conjunto de normas frequentemente revisto e alterado (ROSS, 

WESTERFIELD E JORDAN, 1998). 

A contribuição social é calculada sobre o lucro antes do imposto de renda e 

portanto é considerada despesa dedutível do imposto de renda pessoa jurídica 

(BERNARDI, 2003).  

 

2.8.6 Custos Fixos 

 

Sanvicente (1997) define custo fixo como sendo todos aqueles itens de custo 

ou despesa que não varia, em valor total, com o volume de atividade ou operação.   

Os custos fixos são aqueles que se mantêm numa constância em diferentes 

níveis de quantidade vendida, gastos com propaganda e equipamentos de fábrica 

seriam custos fixos (LONGENECKER, MOORE E PETTY, 1997). 

Já para Dornelas (2001, p. 169) “são valores que de mantêm inalterados 

independentemente das variações da atividade ou das vendas”. 
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Os custos fixos não dependem das unidades produzidas durante um certo 

período de tempo, ou seja, se a produção durante um determinado mês é zero, os 

custos fixos durante esse mês não serão zero (LAPPONI, 1996). 

Gitman (2002, p. 419), evidencia que “os custos fixos são uma função do 

tempo, e não do volume de vendas, sendo tipicamente contratuais”. 

Sintetizando, custos fixos são aqueles cujos valores são os mesmos qualquer 

que seja o volume e produção da empresa. É o caso, por exemplo, do aluguel da 

fábrica. Este será cobrado pelo mesmo valor qualquer que seja o nível de produção, 

inclusive no caso da fábrica nada produzir. 

 

2.8.7 Custos variáveis 

 

De acordo com Dornelas (2001, p. 169) “são custos que variam na mesma 

proporção das variações ocorridas no volume de produção ou em outra medida de 

atividade”. 

Na concepção de Gitman (2002) os custos variáveis variam de acordo com as 

vendas e são uma função do volume, e não do tempo. Por exemplo, custo de 

remessa, é considerado custo variável. 

Os custos variáveis são aqueles que aumentam na medida em que a 

quantidade comercializada aumenta, os custos de comissão de vendas e os custos 

de material para produção são custos variáveis típicos (LONGENECKER, MOORE E 

PETTY, 1997). 

Já Lapponi (1996) afirma que os custos variáveis dependem somente das 

unidades produzidas, ou seja, se a produção é zero, os custos variáveis  também 

zero. 

Portanto, os custos variáveis são aqueles que estão diretamente ligados à 

matéria-prima, mão-de-obra, energia elétrica e outros. Eles variam de acordo com o 

nível de produção. 

 

2.8.8 Capital de Giro 

 

Capital de giro ou capital circulante, são os recursos disponíveis em caixa 

para os desembolsos imediatos. (SEBRAE, 2008).  
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De acordo com Assaf e Neto (2007, 15) o capital de giro “é representado pelo 

ativo circulante, ou seja, pelas aplicações correntes, identificadas geralmente pelas 

disponibilidades, valores a receber e estoques”. 

Corroborando com o que abordam os autores, Gitman (2002) define capital 

de giro como sendo o valor total dos recursos disponíveis que a empresa possui 

para financiar seu ciclo operacional de curto prazo. Tornando-se necessária a 

identificação detalhada desde a aquisição de matérias-primas, passando pelas 

vendas e recebimento dos produtos. 

 

2.8.9 Depreciação  

 

De acordo com Dolabela (1999) a depreciação é um procedimento que define 

um valor que a empresa reconhece como perda, por desgaste, dos recursos 

utilizados. 

Casarotto e Kopittke (2000) definem depreciação como sendo “a despesa 

equivalente à perda de valor de determinado bem, seja por deterioração ou 

obsolescência”. 

A depreciação é a alocação, para propósitos contábeis e fiscais, do custo de 

aquisição de ativos imobilizados, tais como máquinas e equipamentos por alguns 

anos (GROPPELLI e NIKBAKHT, 2001). 

O valor de depreciação permitida é estabelecido por lei, dependendo do tipo 

de equipamento e instalação.  Conforme Gitman (2002, p. 79) o período de 

recuperação é apresentado no quadro 13 a seguir. 

 

Período de recuperação Definição 

3 anos Equipamento de pesquisa e experimento e determinadas 
ferramentas especiais. 

 
5 anos 

Computadores, copiadores, equipamentos para reprodução, 
automóveis, caminhões de carga leve, equipamento 
qualificado como tecnológico e ativos similares. 

 
7 anos 

Móveis de escritório, utensílios, a maioria dos equipamentos 
de fábrica, trilhos de ferrovia e estruturas de uso específico na 
agricultura e horticultura. 

 
10 anos 

Equipamentos usado no refinamento de petróleo ou na 
fabricação de produtos derivados do fumo e alimentícios. 

Quadro 13 - Período de recuperação de bens 
Fonte: Gitman (2002, p. 79) 
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Conforme Gitman (2002), a depreciação é uma despesa não desembolsada, 

ou seja, uma despesa deduzida na demonstração de resultado, mas que não 

envolve a efetiva saída de caixa do período. Ela protege a empresa contra o 

pagamento de impostos, reduzindo o lucro tributável. Essa despesa não 

desembolsada é tratada como uma entrada de caixa. Do ponto de vista estritamente 

contábil, somar a depreciação de volta ao lucro líquido após o imposto de renda 

resulta no fluxo de caixa gerado pelas operações. 

 

2.8.10 Demonstrativo de Resultado (DRE) 

 

De acordo com Dornelas (2001, p. 165), “a demonstração do resultado é uma 

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

determinado período”. 

 Para Gitman (2002) o demonstrativo tem como objetivo fornecer um resumo 

financeiro dos resultados das operações da empresa durante um período específico.  

Geralmente é um período de doze meses, sendo finalizado no último dia do ano. 

Portanto, este autor ressalta que há empresas que preparam o demonstrativo 

financeiro trimestralmente para uso da agência financeira. 

Já Hoji (2000) o demonstrativo de resultado “é uma demonstração contábil 

que apresenta o fluxo de receitas e despesas, que resulta em aumento ou redução 

do patrimônio liquido entre duas datas”. Deve ser apresentado de forma dedutiva, ou 

seja, inicia-se com a receita operacional bruta e dela deduz -se custos e despesas, 

para apurar o lucro liquido. 

O quadro 14, a seguir, apresenta uma síntese do demonstrativo do resultado.
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Item                                                       Explicação 
Receita Bruta                                                    → Total Geral das Vendas            
(-) deduções                                                      → Impostos, devoluções e abatimentos   
= Receita Líquida                                                           
(-) Custos do Período                                        → Gastos referentes à produção e à  
                                                                                comercialização ou aos serviços 
                                                                                prestados 
= Lucro Bruto                                                                    
(-) Despesas                                                      → São gastos necessários para que a                                                                              
                                                                                atividade seja desenvolvida. 

= Lucro Operacional  
(+/-) Receita/Despesa não operacional             → Não proveniente das operações.                      
= Lucro antes do Imposto de Renda 
(-) Imposto de Renda 
= Lucro Líquido 

Quadro 14 - Síntese do demonstrativo do resultado 
Fonte: Dornelas (2001, p. 166) 

 

Portanto, tem como finalidade mostrar o lucro ou prejuízo resultante das 

operações da empresa durante um determinado período de tempo 

(LONGENECKER, MOORE e PETTY, 1997). 

 

2.8.11 Demonstrativo do Fluxo de Caixa 

 

Considerada a principal ferramenta de planejamento financeiro, o fluxo de 

caixa auxilia o empreendedor no gerenciamento e planejamento das ações que 

serão tomadas no dia-a-dia e no futuro da empresa. 

É o demonstrativo financeiro que apresenta as variações ocorridas na posição 

de caixa da empresa ao longo de um determinado período de tempo 

(LONGENECKER, MOORE E PETTY, 1997). 

Segundo Gitman (2002) tem como finalidade fornece um resumo dos fluxos 

de caixa da empresa relativos às atividades operacionais, de investimento e de 

financiamento e reconcilia-os com as variações em seu caixa e títulos negociáveis, 

durante o período em questão. 

Zdanowicz (1998) conceitua fluxo de caixa como o instrumento utilizado pelo 

administrador financeiro com o objetivo de apurar os somatórios de ingressos e 

desembolsos financeiros da empresa, em determinado momento, prognosticando 

assim se haverá excedentes ou escassez de caixa, em função do nível desejado da 
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empresa. Desta forma acredita-se haver a capacidade administrativa de minimizar 

os riscos de insucesso da empresa.  

Dolabela (1999) afirma que, a projeção do fluxo de caixa responde ao 

empreendedor qual será o saldo de caixa projetado, mês a mês, depois que todas 

as receitas e despesas forem calculadas, informando se há necessidade de se 

contrair empréstimo, ou se as receitas serão suficientes para cobrir todas as 

despesas. 

A seguir na tabela 01 ilustra-se a estrutura de um fluxo de caixa detalhado 

mensalmente composto por (DORNELAS, 2001, p. 168): 

 
1. Receitas: valor das vendas recebidas; 
2. Vendas: volume monetário do faturamento; 
3. Custos e despesas variáveis: custos que variam na 

mesma proporção das variações ocorridas no volume de 
produção ou em outra medida de atividade; 

4. Custos e despesas fixos: valores que de mantêm 
inalterados independentemente das variações da 
atividade ou das vendas.
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Tabela 1 – Fluxo de Caixa Mensal 
Fluxo de Caixa Mensal 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  Total 

RECEBIMENTO              

Receitas à vista              

Receitas à prazo              

Faturamento 
(vendas) 

             

PAGAMENTOS              

Custos/Desp. 
Variáveis 

             

Compras à vista              

Compras a prazo              

Frete              

Comissão              

Impostos 
Variáveis 

             

Terceirização              

              

Custos Fixos              

Salários               

Encargos Sociais              

Aluguel               

Água               

E. Elétrica              

Telefone               

Desp. Contador              

Desp. 
banc/juros/CPMF 

             

Pró-labore              

Investimentos              

Impostos Fixos              

Outras Despesas              

              

Custo Total              

              

SALDO DE 
CAIXA 

             

Fonte: Dornelas (2001, p. 168) 

 

O principal objetivo do fluxo de caixa é dar uma visão das atividades 

desenvolvidas, bem como as operações financeiras que são realizadas diariamente, 

no grupo do ativo circulante, dentro das disponibilidades, e que representam o grau 

de liquidez da empresa (ZDANOWICZ, 2004). 

 

2.8.12 Métodos de Análise de Investimento 

 

2.8.12.1 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 
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Entende-se como Taxa Mínima de Atratividade a melhor taxa, com baixo grau 

de risco, disponível para aplicação do capital em análise (SOUZA E CLEMENTE, 

2004). 

Casarotto e Kopittke (2000) afirmam que a Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA) é a taxa a partir da qual o investidor considera que obterá os ganhos 

financeiros. Umas das formas de se analisar um investimento é confrontar a TIR 

com a TMA do investidor.  

Ainda de acordo com estes autores (2000) uma nova proposta para ser 

atrativa deve render, no mínimo, a taxa de juros equivalentes à rentabilidade das 

aplicações correntes e de porco risco. 

Para Souza e Clemente (2004) a base para estabelecer uma estimativa da 

TMA é a taxa de juros praticada no mercado. As taxas de juros que mais impactam a 

TMA são: Taxa Básica Financeira (TBF), Taxa Referencial (TR), Taxa de Juros 

Longo Prazo (TJLP) e Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 

 É o custo de oportunidade de capital, expresso sob a forma de taxa de juros. 

A taxa mínima é utilizada no cálculo e nos processos comparativos dos fluxos de 

caixa gerados pelas alternativas de investimento existentes, permitindo com base na 

sua utilização, a determinação da melhor alternativa de investimento (BERNARDI, 

2006).  

 

2.8.12.2 VPL (Valor Presente Líquido) 

 

Valor presente líquido é uma técnica de análise de orçamento que desconta 

os fluxos de caixa da empresa a uma taxa especificada, freqüentemente chamada 

de custo de oportunidade ou custo do capital referente ao retorno mínimo que deve 

ser obtido por um projeto, de forma a manter inalterado o valor de mercado da 

empresa (GITMAN, 2002). 

Para Longenecker, Moore e Pety (1997) “é o valor presente dos futuros fluxos 

de caixa menos o montante do investimento inicial”. 

Já Ross, Westerfield, Jordan (1998) VPL é a diferença entre o valor de 

mercado de um investimento e seu custo. 

O Valor presente líquido (VPL) é obtido da subtração do investimento inicial 

do projeto do valor presente das entradas de caixa, descontadas as taxas do custo 
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de oportunidade utilizado no próprio projeto. Tanto as entradas como as saídas de 

caixa são traduzidas para valores monetários atuais (GITMAN, 2002). 

Para se obter o VPL aplica-se a fórmula apresentada na figura 02: 

 

           Figura 2 - Fórmula Valor Presente Líquido 

           Fonte: Gitman (2002, p. 329) 
 
 

Conforme Gitman (2002) o VPL informa quando o projeto está agregando 

valor para o proprietário. Para orientação de tomada de decisão adota-se o seguinte 

raciocínio. Se o VPL for maior que zero, significa que a empresa obterá um retorno 

maior do que seu custo de capital, portanto aceita-se o projeto, caso o VPL seja 

menor que zero, rejeita-se o projeto, pois, nesse caso, o retorno é menor que o 

custo de capital utilizado pela empresa no projeto. 

 

2.8.12.3 TIR (Taxa Interna de Retorno) 

 

A taxa interna de retorno é a taxa de retorno que uma empresa espera obter 

em um projeto. Essa taxa é usada para identificar a rentabilidade do capital 

investido. (LONGENECKER, MOORE e PETTY, 1997). 

A taxa interna de retorno segundo Dolabela (1999) é a técnica mais usada 

para a avaliação das alternativas de investimento. É a taxa que iguala o valor 

presente líquido ao investimento inicial referente a um projeto. 

Na concepção de Gitman (2002, p. 330) “a TIR é definida como a taxa de 

desconto que iguala o valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial 

de um projeto”. Ou seja, é a taxa de desconto que faz com que o VPL de uma 
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oportunidade de investimento iguale-se a zero, sempre apresentada em termos 

percentuais. É a técnica mais utilizada no processo de tomada de decisão sobre 

projetos. 

De acordo com Gitman (2002), para a obtenção matemática do valor da TIR, 

utiliza-se a fórmula a seguir: 

 

              Figura 3 - Taxa Interna de Retorno  
              Fonte: Gitman (1997, p. 330) 

   

O critério de tomada de decisão da TIR possui o seguinte raciocínio. Quando 

a TIR for maior que o custo do capital, então, está agregando valor, portanto aceita-

se o projeto, caso a TIR seja menor que o custo de capital rejeita-se o projeto. 

 

2.8.12.4 Payback 

 

O período de payback se refere ao tempo requerido para o retorno do capital 

investido em um projeto, a partir das entradas de caixa (GITMAN, 2002, p. 327).  

Sanvicente (1997, p. 44) define payback como sendo  

 

aquele número de anos ou meses, dependendo da escala utilizada, 
necessários para que o desembolso correspondente ao investimento 
inicial seja recuperado, ou ainda, igualado e superado pelas entradas 
líquidas acumuladas. 
 
 

De acordo com Dornelas (2001, pg. 172) “a técnica de payback mede o 

tempo necessário para a recuperação do capital inicial investido. A técnica de 

payback utiliza o fluxo de caixa, sendo mais precisa”. 
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A ampla utilização dessa técnica, principalmente pelas empresas pequenas, 

se dá pela sua facilidade de cálculo e o apelo intuitivo. Contudo é vista como uma 

técnica não sofisticada de orçamento, pois tem uma limitação na sua análise já que 

não considera o valor do dinheiro no tempo, por meio do desconto do fluxo de caixa 

para se obter o valor presente (GITMAN, 2002). 

Para Dornelas (2001) um projeto de investimento é mais atraente quanto 

menor for o tempo para recuperar o investimento inicial, ou seja, quanto menor for o 

prazo de payback. 

Já para Gitman (2002) o critério de decisão é o seguinte, quando o período de 

payback for menor que o período de payback máximo aceitável, aceita-se o projeto; 

mas se o período de payback for menor que o período de payback máximo 

aceitável, rejeita-se o projeto.  

 

2.8.12.5 Ponto de Equilíbrio 

 

Na concepção de Dornelas (2001, p. 169) no ponto de equilíbrio não há lucro 

nem prejuízo. Neste caso, a receita proveniente das vendas é equivalente à soma 

dos custos fixos e variáveis. Se o volume de vendas for inferior ao ponto de 

equilíbrio, a empresa terá prejuízo, pois, no final do mês, não terá dinheiro para 

pagar as contas.  

De acordo com Clemente (2002, p.189) usa-se a seguinte fórmula 

apresentada na figura 04 para o cálculo do ponto de equilíbrio. 

 
 
 
 
 
       

                   Figura 4 - Fórmula ponto de equilíbrio 
                   Fonte: Clemente (2002, p. 189) 

 

Segundo Braga (1995, p. 179) “a análise do ponto de equilíbrio permite 

compreender como o lucro pode ser afetado pelas variações nos elementos que 

integram as receitas de vendas e os custos e despesas totais”.  

Gitman (2002) afirma que o ponto de equilíbrio refere-se ao ponto onde os 

custos operacionais totais, ou a soma dos custos operacionais fixos ou variáveis se 

igualam as receitas das vendas. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Total   Receita 

Variável   Custo 
- 1 

Fixo   Custo 
Equilíbrio   de   Ponto 
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O ponto de equilíbrio constitui um referencial significativo, porque possibilita 

ao empresário saber em que momento seu empreendimento começa a ter lucro. 

Para obtê-lo em quantidades de produtos, basta dividir o resultado anterior pelo 

preço de venda unitário do produto. 

 

2.8.12.6 Índice Benefício Custo 

 

O Índice Benefício Custo (IBC) é uma medida de quanto se espera ganhar 

por unidade de capital investido (SOUZA E CLEMENTE, 2004).  

Genericamente, o IBC é a razão entre o Fluxo Esperado de Benefícios de um 

projeto e o Fluxo Esperado de Investimentos necessários para realizá-lo. Portanto o 

IBC pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

 

                             Figura 5 - Fórmula do Índice Benefício Custo 
                             Fonte: Souza e Clemente (2004, p.82) 

 

Segundo Souza e Clemente (2004) a análise do IBC, para efeito de se aceitar 

ou rejeitar um projeto de investimento, é análoga à VPL. Portanto é fácil de verificar 

que se VPL>0, então, necessariamente, ter-se-à IBC>1.  

Ainda de acordo com o autor (2004) para o IBC, a regra primária de 

referência é a seguinte: IBC>1 → indica que o projeto merece continuar sendo 

analisado. 

 

2.9 PLANO JURÍDICO 

 

Para o empreendedor, é necessário informar-se sobre todos os aspectos que 

envolvem a abertura da empresa para que possa implantar de forma legal e sem 

nenhum problema ou pendência, o empreendimento, bem como aproveitar alguns 

benefícios existentes as pequenas empresas, outorgados pela Constituição Federal. 

Na concepção de Longenecker, Moore e Petty (1997) no plano jurídico é 

importante que o empreendedor estabeleça a forma de constituição da empresa. De 
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acordo com este autor existem três alternativas: a empresa individual, a sociedade 

por quotas e a sociedade anônima. Entretanto, existem variações que merecem 

alguma consideração, sendo que um tipo de sociedade anônima, por exemplo, pode 

servir para minimizar os impostos federais pagos pela empresa e seus proprietários.  

Corroborando, com o que abordam os autores Dornelas (2001, p. 218) afirma 

que o registro de uma empresa varia de acordo com a região onde ela se encontra e 

depende da categoria de sociedade que será constituída, essas categorias são 

divididas em: Sociedade Civil, Sociedade Mercantil e Firma Individual. 

De acordo com Dornelas (2001) as pessoas interessadas na obtenção de 

personalidade jurídica como firma individual deverão seguir os mesmos passos do 

caso de constituição da sociedade comercial, não necessitaram elaborar um 

contrato social, mas deverão providenciar uma Declaração de Firma Individual, ou 

seja, selecionando o tipo e o nome da empresa, fazer o registro na junta comercial, 

obter a inscrição estadual na secretária da fazenda e providenciar a inscrição junto à 

prefeitura municipal.  

Ainda de acordo com este autor (2001) para que a empresa comece a 

funcionar legalmente, é importante que se adquiram inúmeros livros fiscais, livro de 

prestação de serviços, livro de registro de inspeção de trabalho, livro ou fichas de 

registro de empregados, entre outros, e se emitam notas fiscais e se registrem os 

empregados. 

Para que a empresa opere legalmente é necessário seguir algumas 

exigências como (DORNELAS, 2001, p. 220): 

 

 Registro de órgãos competentes (Junta Comercial ou Cartório, Receita 

Federal para Cadastro no CNPJ, Secretária da Fazenda para Inscrição 

Estadual, Prefeitura Municipal para o devido Cadastro de Contribuinte 

Mobiliário). 

 Solicitar alvará de funcionamento. 

 Emitir notas fiscais na comercialização dos seus produtos e prestação de 

serviços. 

 Recolher os tributos devidos. 

 Entregar as informações sócio-econômicas exigidas (Impostos de Renda, por 

exemplo). 
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Segundo o SEBRAE (2008) de acordo com a legislação as micro e pequenas 

empresas, são classificadas pela Lei 9.317 de 5 de dezembro de 1996, que institui o 

Tributo Federal SIMPLES, ou seja, é a forma mais simplificada de recolhimento de 

tributos e contribuições federais, para microempresas e empresas de pequeno porte. 

Conforme o disposto no artigo 3º da Lei Geral considera-se as microempresas ou 

empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples e o 

empresário individual devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou no 

Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que as 

microempresa: aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 

240.000,00. 

Ainda Segundo o SEBRAE (2008), mesmo se enquadrando no critério 

econômico-financeiro algumas empresas não podem aderir ao SIMPLES, 

dependendo do ramo de atividade que exerçam. Os impostos e as contribuições 

federais inclusos na alíquota do SIMPLES são: 

 

 Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ; 

 Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; 

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 

 Contribuição para o PIS; 

 Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica; 

 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS; 

 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

 

O conhecimento dos aspectos legais e do regime tributário no qual a empresa 

será enquadrada é de suma importância para o sucesso do negócio. Portanto é 

importante que o empresário conheça quanto recolherá de impostos, e em que 

condições, para poder fazer uma análise mais ampla e, consequentemente, avaliar a 

viabilidade do seu empreendimento (SEBRAE, 2008). 

O quadro 15 mostra os tributos que mais influenciam os preços de venda de 

produtos e serviços. 
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TRIBUTO DESCRIÇÃO 

IPI – Impostos sobre Produtos 
Industrializados 

Na TIPI (tabela) é possível saber a condição de 
enquadramento do produto.  

 
PIS – Programa de Integração Social 

Há duas situações de alíquotas diferentes: uma 
para empresas no regime de lucro presumido e 
outra para empresas no regime de lucro real. 

 
COFINS – Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social 

Há duas situações de alíquotas diferentes: uma 
para empresas no regime de lucro presumido e 
outra para empresas no regime de lucro real. 

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica 

Há duas situações de enquadramento: lucro 
real ou lucro presumido. 

 
Contribuição Social sobre Lucros 

Segue exemplo do IRPJ, duas situações de 
enquadramento lucro real ou lucro presumido. 

Encargos sociais sobre a folha de 
pagamento 

As porcentagens variam de empresa para 
empresa em função de diversos fatores. 

 
SIMPLES NACIONAL 

Aplicável apenas às micro e pequenas 
empresas. Englobam todos os tributos acima, 
inclusive o ICMS e ISS. 

ICMS – Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 

As porcentagens variam em função de diversos 
fatores. 

ISS – Imposto sobre serviços Aplicável às empresas prestadoras de serviço. 

Quadro 15 - Tributos 
Fonte: SEBRAE (2008, p. 26) 

 

Portanto, vale ressaltar que nem todos os tributos mencionados no quadro 15 

serão recolhidos, vai depender do tipo de atividade desenvolvida e do 

enquadramento fiscal da empresa.  

Finalizada a revisão teórica que foi alicerçada pelos conceitos, definições, 

teorias, métodos e idéias dos autores da área, encontradas em livros, artigos 

científicos e material on-line, procede-se na seqüência ao Procedimento 

Metodológico. 
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Este tópico tem como finalidade apresentar como serão coletados e 

analisados os dados deste estudo, bem como todos os procedimentos necessários 

para se efetuar o estudo de viabilidade para a implantação da Padaria. 

Os dados que permitem executar este estudo serão coletados entre os 

clientes, concorrentes e fornecedores no período de março a novembro de 2009. 

Conforme Mattar (2001), definir o tamanho da amostra e a população de 

pesquisa é um dos passos mais importantes do processo de pesquisa, 

principalmente quando se trata de uma pesquisa descritiva. Sendo a amostragem o 

processo de coletar e analisar dados de alguns elementos da população, 

proporcionando informações relevantes do todo. 

Para a realização desse trabalho, serão utilizadas duas fontes de dados, os 

primários e secundários. 

Segundo Mattar (2001, p.48), dados primários “são aqueles que não foram 

antes coletados, estando ainda em posse dos pesquisadores, e que são coletados 

com o propósito de atender às necessidades específicas”. 

Os dados primários serão coletados através de questionário fechado, que 

identificarão os aspectos mercadológicos junto aos clientes, concorrentes e 

fornecedores.  

Para a pesquisa com os clientes, considerou-se a população composta pelos 

habitantes de São José, que compreende 200.000 habitantes (IBGE, 2007). 

Os dados da pesquisa aplicada junto aos clientes serão analisados 

estatisticamente, com a ajuda do aplicativo Excel, configurados em gráficos e 

tabelas.  

A amostra baseou-se no cálculo pela formula de Mattar, (1999, p.339) 

apresentado na seqüência, considerando um erro amostral de 5% e nível de 

confiança de 95%. 

N= número de elementos da amostra 

Z= nível de confiabilidade Z=2= 50% 

P= proporção de ocorrência da variável em estudo na população  P= 40%=0,40 

Q= 60%, população  finita 

e= erro máximo admitido  e= 8%= 0,08 

n  = (N x z² x p x q) / [e² x (N-1) + ( z² x p x q)] = 
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Já para a analise de viabilidade financeira, serão levantados os investimentos 

pré-operacionais e projetados os ingressos e desembolsos, do novo negocio. Os 

dados financeiros serão coletados no mercado, através de pesquisas com clientes, 

na concorrência e relatórios e dados do setor, utilizando estes dados na elaboração 

das perspectivas financeiras do projeto. De posse destes dados serão aplicados os 

métodos de análise de investimento: Valor Presente Líquido, Taxa Interna de 

Retorno e Prazo de Retorno de Investimento (Payback.), para a verificação da 

viabilidade do plano de negócio. Serão também identificados os custos fixos e 

variáveis para a identificação do Ponto de equilíbrio. 

Para Roesch (1999, p.142), “o questionário é um instrumento de coleta de 

dados que busca mensurar alguma coisa”. 

Já os dados secundários são aqueles já coletados, tabulados, e que estão 

catalogados à disposição dos interessados. Para a coleta de dados secundários se 

fará o uso de pesquisa bibliográfica e documental. 

 A pesquisa bibliográfica utiliza-se fundamentalmente das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto, enquanto a pesquisa documental 

utiliza-se de materiais que não receberam tratamento analítico. As fontes de 

pesquisa documental são mais diversificadas e dispersas do que as da pesquisa 

bibliográfica. Conforme Gil (1994), na pesquisa documental existem os documentos 

de primeira mão, ou seja, aqueles que não receberam nenhum tratamento analítico 

tais como os documentos conservados em órgãos públicos e instituições privadas, e 

os documentos de segunda mão que de alguma forma já foram analisados tais 

como: relatórios de pesquisa; relatórios de empresas; tabelas estatísticas e outros 

Na pesquisa bibliográfica, serão utilizados livros, artigos e dissertações, com 

o objetivo de conhecer as diversas teorias a respeito do assunto abordado também 

será utilizada a pesquisa documental, em consultas a diferentes órgãos 

competentes, como a Junta Comercial, o SEBRAE, o IBGE e a Prefeitura Municipal 

de São José. 
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4 TRATAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1 EMPREENDEDOR 

 

A Padoka será administrada por Daiana Basso, graduada em administração 

de empresas na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI em 2009. A idéia de 

montar esse plano surgiu da própria empreendedora que constatou a necessidade 

de se ter uma panificadora na região e também por possuir familiares que trabalham 

nesse ramo de alimentação 

 

4.2 RESUMO EXECUTIVO 

 

O presente plano de negócio tem como objetivo detalhar as informações do 

planejamento estratégico, mercadológico, operacional, recursos humanos e 

financeiro para a implantação de uma panificadora, no município de São José. 

A Padoka será uma empresa especializada na venda de pães, doces, 

salgados, produtos sofisticados com recheios e detalhes diferenciados, produtos 

light, diet e sem glúten, lanches e ainda serão comercializados produtos de 

conveniência, laticínios, bebidas, frios e produtos de primeira e segunda 

necessidade. Através da pesquisa de mercado, percebeu-se que  a clientela alvo da 

Padoka serão pessoas que trabalham e residem na região, onde 41% tem o hábito 

de freqüentar diariamente uma panificadora.  

A estrutura da Padoka será simples, pois trata-se de uma organização que 

está entrando no mercado. A gestão será realizada pela empreendedora, contará 

ainda com dois padeiros, um confeiteiro, um auxiliar de produção, seis atendentes, 

um caixa e um motorista. 

A divulgação da panificadora será feita através da distribuição de panfletos, 

divulgação em jornal local e moto com som divulgando pela região. 

Os principais elementos de diferenciação da Padoka será o sistema de tele-

entrega para dar comodidade aos clientes. Outro diferencial está relacionado com a 

equipe profissional, que será composta por pessoas altamente qualificadas, com 

experiência comprovada e perfil adequado ao modelo de negócio da empresa. 

Também faz parte do diferencial da Padoka os seus produtos que utilizarão 
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matérias-primas de qualidade e diferenciação nos produtos perante seus 

concorrentes. 

 

4.3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA COM OS POTENCIAIS 

CLIENTES 

 

Após a aplicação do questionário com os potenciais clientes os dados foram 

tabulados e configurados em gráficos que são apresentados na sequência: 

 

Questão 1 - Sexo 

 

45%

55%

masculino

feminino

 

Gráfico 1 - Sexo dos entrevistados 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

Como mostra o gráfico, a maioria dos entrevistados é do sexo feminino, no 

entanto não há diferença expressiva com relação ao sexo masculino. Sendo assim 

tanto homens como mulheres visitam a panificadora para realizar suas compras. 

 

Questão 2 - Faixa etária 

 

17%

25%

33%

25%

De 14 a 24

De 25 a 35

De 36 a 45

Acima de 45

 

Gráfico 2 - Faixa etária dos entrevistados 
Fonte: Dados primários (2009) 



 82 

 

Diante dos dados apresentados no gráfico 2, pode-se  observar que há maior 

representatividade da faixa etária de 36 a 45 anos, com 33% da amostra, seguida 

pela faixa etária de 25 a 35 anos e acima de 45 anos, ambas com 25% da amostra, 

e a faixa etária  de 14 a 24 anos com 17% da amostra. A partir dos percentuais 

mencionados, pode-se constatar que o público alvo da panificadora está distribuído 

equitativamente nas faixas etárias apresentadas. 

 

Questão 3 - Nível de escolaridade 

 

3%

0%

27%

8%
36%

17%

9%

Ensimo fundamental

completo
Ensimo fundamental

incompleto
Ensino médio completo

Ensimo médio incompleto

Superior completo

Superior incompleto

Pós-graduação

 

Gráfico 3 - Nível de escolaridade dos entrevistados 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

No gráfico constata-se que a maior parte dos entrevistados possui ensino 

superior completo, desta forma entende-se que estas possuem critérios de 

qualidade mais apurados. Então a nova padaria necessita adequar suas ações para 

atender estes clientes para deixá-los satisfeitos. Seguidos de 27% com ensino 

médio completo, 17% superior incompleto, 9% com pós-graduação, 8% ensino 

médio incompleto, 3% ensino fundamental completo e por fim nenhum dos 

entrevistados possui ensino fundamental incompleto. 
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Questão 4 – Quantos membros compõem o seu agregado familiar? 

 

10%

11%

24%

30%

22%
3%

1

2

3

4

5

Mais de 5

 

Gráfico 4 - Membros da família dos entrevistados 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

Com relação á quantidade de membros da família, 30% dos entrevistados são 

compostos por quatro pessoas, o qual irá gerar um bom fluxo de clientes que 

frequentarão o estabelecimento. Os demais ficaram em 24% com três membros, 

22% com cinco membros, 11% com dois membros, 10% apenas com um membro e 

3% com mais de cinco membros. 

 

Questão 5 - Renda familiar mensal 

 

1% 13%

42%
28%

16%
Até 1 salário

1 a 3 salários

3 a 7 salários

7 a 11 salários

Acima de 11 salários

 

Gráfico 5 - Renda familiar dos entrevistados 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

Como mostra o gráfico 5,  pode-se perceber uma variação entre a renda 

familiar, mas no entanto a que tem mais destaque é de 3 a 7 salários mínimos. Já 

28% dos entrevistados tem renda familiar entre 7 a 11 salários mínimos, 16% acima 

de 11 salários mínimos, 13% entre 1 a 3 salários mínimos e 1% até 1 salário 

mínimo. 
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Questão 6 - Trabalha na região ou tem residência na região 

 

21%

79%

Trabalha na região

Reside na região

 

Gráfico 6 – Trabalha ou tem residência na região 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

Os dados relatados no gráfico 6 revelam um alto índice de pessoas que 

residem na região, desta forma a frequência com que vão á padaria são maiores 

uma vez que estão próximos do local. Os consumidores que apenas trabalham na 

região ficaram com 21%, isto leva a pensar que, provavelmente frequentarão a 

padaria para lanches rápidos. 

 

Questão 7 - Qual a panificadora que costuma freqüentar? 

 

24%

13%

35%

28%

Andorinha

Aline

Fronza

Chir's Pan

 

Gráfico 7 - Panificadora que os entrevistados frequentam 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

O objetivo desta pergunta foi levantar informações referentes à concorrência, 

através dos principais pontos comerciais. O principal concorrente é a Padaria Fronza 

com 35%, Chir's Pan com 28%, Andorinha com 24% e 13% com Panificadora Aline. 

Destaca-se que são estabelecimentos que oferecem poucos produtos e serviços e 
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não apresentam diferenciais competitivos com relação à nova padaria que se deseja 

implantar. 

 

Questão 8 - Por que freqüenta esta panificadora? 

 

72%

22%

4%

1%

1%

Próximo a residência

Próximo ao trabalho

Qualidade dos produtos

Preço

Outros

 

Gráfico 8 - Porque os entrevistados frequentam esta panificadora  
Fonte: Dados primários 

 

 A relação dos atributos pertencentes à dimensão “porque frequentam a 

panificadora” são apresentadas no gráfico 8. Verifica-se que 72% afirmam ser 

próximo a residência, 22% por ser próximo ao local de trabalho, 4% pela qualidade 

dos produtos, 1% ficaram com preço e outros fatores. Os atributos “próximo à 

residência” e “ próximo do trabalho”, leva a pensar que as pessoas compram pela 

sua comodidade e não pela qualidade dos produtos e da loja. 

 

Questão 9 - Com que freqüência você vai à panificadora 

 

8%

41%

10%

31%

10%

2 vezes ao dia

1 vez ao dia

1 a 2 vezes na semana

3 a 4 vezes na semana

De vez em quando

 

Gráfico 9 - Frequência que os entrevistados vão a panificadora 
Fonte: Dados primários (2009) 



 86 

 

Na análise do gráfico 9, percebe-se que 8% dos entrevistados vão 2 vezes ao 

dia a panificadora, enquanto 41% dos entrevistados vão 1 vez ao dia, 10% dos 

entrevistados tem hábito de frequentar 1 a 2 vezes na semana, 31% dos 

entrevistados vão 3 a 4 vezes na semana, e somente 10% vão de vez em quando. 

Portanto, como pode-se perceber a maioria dos entrevistados tem o hábito de 

frequentar uma panificadora 1 vez ao dia, portanto pode-se fazer uma oferta 

diariamente para atrair mais o clientes. 

 

Questão 10 - Tipos de produtos que costumam comprar 

25%

9%

16%14%
4%

8%

3%

6% 10%
5%

Pães

Pão de queijo

Doces

Salgados

Folhados

Tortas e bolos

Sanduiches

Frios

Laticíneos

Outros

 

Gráfico 10 - Produtos que os entrevistados costumam comprar 
Fonte: Dados primários (2009) 
 

Conforme mostra o gráfico 10, pode-se observar que há uma elevada 

frequência à padaria, para comprar um ou outro produto oferecido. No entanto o 

produto que mais se destaca é o pão, nas mais distintas formas com 25%, e 

havendo uma procura semelhante entre os demais produtos 

 

Questão 11 - Quanto costuma gastar na panificadora? 

 

29%

35%

31%

5%

Até R$ 3,50

R$ 3,60 a R$ 5,00

R$ 6,00 a R$ 10,00

Acima de R$ 10,00

 

Gráfico 11 - Quanto os entrevistados costumam gastar 
Fonte: Dados primários (2009) 
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De acordo com o gráfico 11, 29% dos entrevistados costumam gastar  até R$ 

3,50, 35% dos entrevistados gastam entre R$ 3,50 a R$5,00,  31% costumam gastar 

entre R$ 6 a R$ 10,00 e 5% dos entrevistados costumam gastar acima de R$10,00. 

A nova padaria deve considerar estes dados e empreender ações no sentido de 

manter estes clientes fiéis e estimular a compra por meio de diferenciais com relação 

aos seus concorrentes.  

 

Questão 12 - Quem geralmente faz as compras na panificadora? 

 

55%

4%

41% Você mesmo

Empregada doméstica

Familiares

 

Gráfico 12 - Quem faz as compras 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

Segundo dados levantados na pesquisa, constata-se que a maioria dos 

entrevistados preferem fazer suas próprias compras, seguidos 41% dos 

compradores, integrantes da família, 4% empregadas domésticas. 

 

Questão 13 - Em qual período são feitas as compras? 

 

37%

25%

38%
Manhã

Tarde

Noite

 

Gráfico 13 - Período que são feitas as compras 
Fonte: Dados primários (2009) 
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Observou-se neste caso que 38% dos entrevistados vão a panificadora no 

período da noite, 37% no período da manhã e 25% no período da tarde. Como pode-

se observar a grande demanda acontece no período da noite e manhã, mas 

precisamente quando as pessoas estão saindo de seu trabalho, portanto é preciso 

ter sempre pães e outros produtos sempre fresquinhos nesse período. 

 

Questão 14 - Quais as formas de pagamento que você prefere? 

 

62%
9%

29%

0%

Dinheiro

Cartão de crédito

Ticket

Cheque

 

Gráfico 14 - Formas de pagamento que os entrevistados preferem 
Fonte: Dados primários (2009) 
 

Com relação à forma de pagamento praticada pelos entrevistados, 62% 

preferem pagar suas compras em dinheiro, 29% em ticket, 9% em cartão de crédito 

e nenhum dos entrevistados preferem pagar com cheque. Como pode-se perceber 

os entrevistados preferem pagar suas compras em dinheiro, com isso a empresa 

corre menos risco de ter  inadimplência.. 

 

Questão 15 - Quais os pontos mais insatisfatórios em relação à panificadora que 

costumam freqüentar? 

 

11%

33%

30%

0%

7%

7% 11% 1%

Qualidade dos produtos

Variedade dos produtos

Preço

Dias de f uncionamento

Higiene

Atendimento

Apresentação dos produtos

Outros

 

Gráfico 15 - Pontos insatisfatórios 
Fonte: Dados primários (2009) 
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Os resultados obtidos no gráfico 15 foram levantados através da questão de 

múltipla escolha, onde cada participante pode escolher mais de uma alternativa. 

Destacando-se como pontos insatisfatórios variedade de produtos 33%, preço 30%, 

com 11% qualidade dos produtos e apresentação dos produtos, 7% higiene e 

atendimento, 1% outros fatores e não se importam com dias de funcionamento. 

 

Questão 16 - Quais os pontos favoráveis em relação à panificadora que costumam 

freqüentar? 

 

10%

15%

6%

26%
11%

26%

6%

Qualidade dos produtos

Variedade dos produtos

Preço

Dias de funcionamento

Higiene

Atendimento

Apresentação dos

produtos

 

Gráfico 16 - Pontos favoráveis 
Fonte: Dados primários (2009) 

Alguns pontos são importantes para o bom funcionamento da empresa, e 

através dessa pesquisa pode identificar que os possíveis clientes destacam como 

pontos favoráveis os dias de funcionamento e atendimento com 26 %, variedade de 

produtos com 15%, higiene com 11%, qualidade dos produtos com 10%, e por fim 

preço e apresentação dos produtos com 6%. Todos esses pontos foram 

identificados como fatores muito importantes na tomada de decisão ou escolha de 

uma panificadora.  

 

Questão 17 - Você gostaria de mais um opção de panificadora na região? 
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97%

3%

Sim

Não

 

Gráfico 17 - Mais uma opção de panificadora na região 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

A grande maioria dos entrevistados, ou seja, 97% consideram interessante 

uma nova opção de panificadora na região e apenas 3% não tem interesse. Isto 

denota que as pessoas gostam de ter alternativas para diversificar sua forma de 

consumo. 

 

Questão 18 - Você prefere lanchonete ou pequeno almoço junto a panificadora? 

 

85%

15%

Lanchonete

Pequeno

almoço

 

Gráfico 18 - Preferência do entrevistado 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

Nesta pergunta questionou-se sobre a preferência dos entrevistados em ter 

junto a panificadora uma lanchonete ou pequeno almoço, e verificou se que 85% dos 

entrevistados preferem lanchonete e apenas 15% preferem pequeno almoço. Sendo 

assim a panificadora vai atender tanto os que preferem a lanchonete e o pequeno 

almoço. 
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Questão 19 - Quais outros produtos você desejaria encontrar em uma panificadora? 

 

29%

23%

48% 1ª Necessidade

2ª Necessidade

3ª Necesidade

 

Gráfico 19 - Produtos que desejam encontrar na panificadora 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

Os produtos que os consumidores desejam encontrar na panificadora são de 

terceira necessidade (diet, light e sem glúten) até mesmo para não terem que 

frequentar sempre um supermercado. Seguidos de 29% desejam encontrar produtos 

de 1ª necessidade (arroz, açúcar, farinha de trigo, fermento, ovos e outros) e 23% de 

2ª necessidade (condimentos, molhos e enlatados). Estes produtos, além de 

contribuir para geração de receitas para a panificadora, são formas de atrair os 

clientes para virem até o estabelecimento. Em determinados horários, os mercados 

não atendem, e assim pode-se oferecer também outros produtos. 

 

Questão 20 - Qual tipo de propaganda que mais chama sua atenção? 

 

38%

24%

21%

17%

Indicação de amigos

Rádio

Folder

Jornal

 
Gráfico 20 - Tipo de propaganda 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

Nesta questão buscou-se identificar os diferentes tipos de divulgação que 

chamam a atenção dos entrevistados. Através desta pode se constatar, que a 

indicação de amigos (38%) é o principal fator que atrai os clientes, 24% rádio, 21% 

folder e 17% jornal. Desta forma a empresa não necessitará investir muito em 
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divulgação, dado que a indicação de amigos é a forma mais comum para a 

divulgação da nova empresa. 

 

4.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Nesta etapa será apresentado a missão, visão, objetivos, estratégias, análise 

dos concorrentes, análise dos fornecedores, análise do ambiente interno e análise 

do ambiente externo. 

 

4.4.1 Missão 

 

Produzir e comercializar bens e serviços de padaria e confeitaria com 

qualidade, sempre novos, com variedade e inovação, buscando a satisfação dos 

clientes.  

 

4.4.2 Visão 

 

Tornar-se referência no setor de panificação e confeitaria, na região 

capacitando e motivando equipes para que se mantenha sustentável e competitiva 

ao longo do tempo.  

 

4.4.3 Objetivos 

 

 Oferecer produtos de qualidade; 

 Conquistar e fidelizar clientes por meio de políticas de bom atendimento; 

 Obter retorno financeiro satisfatório para dar continuidade as atividades da 

empresa. 

 

4.4.4 Estratégias 
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Com base na pesquisa feita para identificar os clientes potencial e o perfil dos 

concorrentes, para que a empresa possa tornar-se diferenciada, foram determinados 

algumas estratégias são elas: 

 

Oferecer produtos de qualidade superior aos dos seus concorrentes: 

 Pesquisar insumos que sejam de primeira linha para a fabricação dos 

produtos; 

 Capacitar trabalhadores para desempenharem suas funções de forma 

eficiente; 

 Dispor os produtos adequadamente em espaços limpos e agradáveis. 

  

Conquistar e fidelizar clientes: 

 Capacitar trabalhadores para atender de forma eficiente os clientes; 

 Conhecer o perfil dos clientes para oferecer produtos que satisfação os 

mesmos; 

 Investir em propagandas para divulgação dos produtos e conquistar clientes. 

 Trabalhadores uniformizados e bem apresentados. 

 

Obter retorno financeiro: 

 Elaborar um Planejamento e controle financeiro; 

 Investir no Marketing do negócio; 

 Calcular a quantidade aproximada de fabricação dos produtos para evitar 

sobras. 

 

4.4.5 Análise do Ambiente Externo 

 

4.4.5.1 Análise dos fornecedores 

 

O principal fornecedor será a SOS Importadora e Distribuidora, localizada no 

município de São José, eles irão fornecer todos os produtos necessários desde a 

matéria prima até produtos de conveniência. Os pedidos serão feitos de duas 

formas, direto com o vendedor com visitas semanais e via e-mail, o prazo de entrega 

é de um dia, a forma de pagamento estabelecida pela distribuidora é á vista, 7, 14 
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ou até 21 dias. O pagamento poderá ser realizado com cheque, dinheiro ou boleto 

bancário, não havendo quantidade mínima para cada compra.  

Uma informação importante passada pela distribuidora é que com o passar do 

tempo a relação com a mesma vai assumindo um caráter de parceria, favorecendo o 

aumento da confiança e também do crédito, podendo passar a trabalhar com prazos 

interessantes, além de facilidades como: descontos, produtos em consignação e 

brindes. 

 

4.4.5.2 Análise dos concorrentes 

 

A pesquisa de mercado indicou que existem quatro concorrentes no 

seguimento a ser atuado, eles estão instalados no município de São José no bairro 

de Barreiros. 

O primeiro e mais forte concorrente é o Mini-mercado Fronza, é uma empresa 

familiar que conta com quatro funcionários, atua há sete anos na rua Santo Antônio 

no bairro de Barreiros, os produtos comercializados no local são pães em geral, 

produtos de primeira e segunda necessidade, não havendo diversidade nos 

produtos. A localização para este concorrente é um ponto forte, pois fica bem 

próximo ao local onde será implantada a panificadora, por outro lado, a falta de 

diversidade de produtos destaca-se como ponto fraco. 

Panificadora Aline, está localizada na Rua Leoberto Leal, no bairro de 

Barreiros, atua há dez anos no mercado, possui seis colaboradores, os produtos 

comercializados são basicamente pães em geral, doces, salgados, frios e laticínios. 

O ponto forte evidenciado é o sistema de encomendas, variedade e qualidade de 

produtos. 

 Panificadora e confeitaria Chri's Pan, está localizada na Rua Gerôncio 

Thives, no bairro de Barreiros, está atuando no ramo há quatorze anos, trabalha 

com produtos de primeira, segunda e terceira necessidade, além de pães, doces, 

tortas, salgados, frios e laticínios. Os pontos fracos são constatados na exposição 

dos produtos, variedade dos produtos e ambiente com pouca luminosidade. O ponto 

forte é quanto ao processo de encomendas e por ser localizada em uma avenida 

movimentada.  

Panificadora Andorinha é o concorrente menos expressivo, localiza-se na Rua 

Leoberto Leal no bairro de Barreiros, atua no mercado há oito anos, comercializa 
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pães, doces, bolos, salgados, frios e laticínios. Tem como ponto forte apenas a 

localização ligada direto á Avenida. Quanto aos pontos fracos observa-se a falta de 

variedade de produtos, qualidade de produtos e estrutura funcional.  

Os clientes dos estabelecimentos são basicamente os moradores e pessoas 

que trabalham na região, quanto à divulgação a única forma é o boca a boca. 

Diante do exposto a grande diferença da Panificadora Padoka em relação aos 

concorrentes é a estrutura, ambiente climatizado, sistema de tele-entrega e 

encomendas, variedade e qualidades dos produtos sempre procurando atender da 

melhor forma possível os clientes oferecendo-lhes produtos diferenciados. 

 

4.4.5.3 Oportunidades e Ameaças  

 

A Análise do Ambiente Externo tem como objetivo detectar as oportunidades 

e ameaças que podem vim a influenciar a empresa. A seguir nos quadros 16 e 17 

pode-se visualizar as análises: 

 

 

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO – OPORTUNIDADES 

Variável 
Macro-

ambiental 

Ambiente Tendências Impactos Oportunidades Prioridade 

 
 
 

Ambiental 

Geral Redução da 
poluição 

Não emite gases 
nocivos ao meio 
ambiente 

Atitude que 
acarreta simpatia 
aos clientes 

8 

Específico Reciclagem de 
resíduos 

Possibilita a criação 
de vagas de 
emprego 

Geração de 
outros produtos 

8 

 
 
 

Cultural 

Geral Estimulo à 
qualidade 

Aumento das 
compras 

Maior procura de 
produtos 
diferenciados 

9 

Específico Estimulo ao 
consumismo 

Aumento das 
compras 

Expandir o 
mercado 

8 

 
 
 

Demográfica 

Geral Aumento da 
população 

Aumento da 
demanda de 
produtos 

Aumento da 
população 
economicamente 
ativa 

8 

Específico Aumento da 
população no 
município 

Aumento da clientela Adaptações 
constantes as 
mudanças de 
perfil social 

9 

 
 

Geral Crescimento do 
emprego 

Aumenta o consumo Aquecimento 
econômico 

8 

continuação 
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Econômica Específico Estimulo ao 
consumismo 

Aumento das 
compras 

Aumenta as 
vendas do 
comércio 

9 

 
 

Legal 

Geral Super Simples 
Nacional 

Redução da 
burocracia 

Facilita a 
abertura de 
novos negócios 

9 

Específico Integrante do 
Super Simples 

Único imposto Diminuição nos 
tributos 

9 

 
 
 

Política 

Geral Incentivo ao 
crédito para 
compras 

Aumento nas 
compras 

Pessoas com 
poder de compra 
maior 

9 

Específico Incentivo da 
Prefeitura do de 
São José em 
investir no 
município   

Aumento nas vendas Novas 
residências, 
novos comércios 

9 

 
 
 
 

Social 

Geral Responsabilidade 
social 

Projetos sociais Incentivar jovens 
a praticar 
esportes 

8 

Específico Sociedade  procura 
empresas 
comprometidas 

Essencial para as 
empresas 

Empresas que 
possuem 
responsabilidade 
social são bem 
vistas pelas 
empresas 

9 

 
 
 

Tecnológica 
 
 

Geral Tecnologia em 
softwares 

Melhoramento dos 
software 

Diminui o tempo 
na finalização da 
compra 

8 

Específico Utilização de 
software e 
equipamentos 
adequados  

Redução de tempo 
nos procedimentos 

Software de 
controle de 
cadastro, 
financeiro e de 
estoque 

9 

Quadro 16 – Análise do Ambiente Externo – Oportunidades 
Fonte: Dados primários (2009)  

 

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO – AMEAÇAS 

Variável 
Macro-
ambiental 

Ambiente Tendências Impactos Ameaças Prioridade 

 
 

Ambiental 

Geral Aumento da 
poluição 

Emite gases nocivos 
ao meio ambiente 

Atitude que não 
acarreta simpatia 
aos clientes 

9 

Específico Reciclagem de 
resíduos 

Possibilita a criação 
de vagas de 
emprego 

Não utilização 
desses produtos 

9 

 
 

Geral Estimulo à Amento das 
compras 

Compras em 
outros 
estabelecimentos 

9 

continuação 
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Cultural Específico Estimulo ao 
consumismo 

Aumento das 
compras 

Aumento da 
inadimplência 

9 

 
 
Demográfica 

Geral Aumento da 
população 

Aumento da 
demanda de 
produtos 

Aumento de 
produtos em 
estoque 

8 

Específico Aumento da 
população no 
município 

Aumento da clientela Diferentes 
hábitos 

9 

 
Econômica 

Geral Crescimento do 
emprego 

Aumenta o consumo Desemprego  8 

Específico Estimulo ao 
consumismo 

Aumento das 
compras 

Inadimplência 9 

 
 

Legal 

Geral Super Simples 
Nacional 

Redução da 
burocracia 

Burocracia para 
adequação 

9 

Específico Integrante do 
Super Simples 

Único imposto Mudança no 
regime de 
pequenas 
empresas 

9 

 
 

Social 

Geral Aumento do 
desemprego 

Aumento da 
criminalidade 

Aumento de 
tragédias  

8 

 
 
Específico 

Diminuição da 
demanda de 
pessoas na 
busca pelos 
setores 
alimentícios 

Diminuição dos 
setores alimentícios 

Aumenta a 
demanda e baixa 
a oferta 

9 

 
 
 
Tecnológica 

Geral Tecnologia em 
softwares 

Melhoramento dos 
software 

Alto custo das 
novas 
tecnologias 

8 

Específico Utilização de 
software e 
equipamento 
adequados 

Redução de tempo 
nos procedimentos 

Gastos com 
treinamento 

9 

Quadro 17 – Análise do Ambiente Externo - Ameaças 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

4.4.6 Análise do Ambiente Interno 

 

Através da Análise do Ambiente Interno, como mostra o quadro 18 pode-se 

destacar os pontos fortes e fracos da Padoka.  

 

Item Pontos Fortes 

1 Qualidade dos Produtos 

2 Qualidade da estrutura 

3 Localização do estabelecimento 

4 Variedade dos produtos 

5 Diferenciação dos produtos 

continuação 

continuação 
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6 Ambiente climatizado 

7 Sistema de tele-entrega 

8 Estacionamento 

9 Fácil acesso 

10 Local de grande tráfego de pessoas 

Item Pontos Fracos 

1 Pouco poder de barganha com os fornecedores 

2 Localização dos concorrentes 

3 Aluguel 

4 Conhecimento do ramo 

5 Tempo de atuação no mercado 

6 Despesas pré-operacionais elevadas 

Quadro 18 - Análise do Ambiente Interno 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

4.4.7 Plano de ação 

 

Plano de ação é um planejamento de todas as ações necessárias para atingir 

um resultado desejado. O modelo usado para a elaboração do plano de ação é o 

5W2H de Marshall Junior et al. (2006), como mostra o quadro 19. 

 

PLANO DE AÇÃO 

 
MEDIDA  
(o que) 

 
Quando 

 
Onde 

 
Quem 

Razão, Por 
que, Para 

quem 

 
Como (procedimento) 

 
Quanto 

(R$) 

Produtos 
de qualida 
de 

Janeiro 
2010 

Escola 
técnica 
(SENAC) 

Funcionários Busca na 
melhoria da 
qualidade dos 
produtos. 

Proporcionar 
treinamento para os 
funcionários da 
produção, junto com 
empresas 
especializadas. 

1.020,00 

Conquistar 
e fidelizar 
clientes 

Aplicar no 
primeiro 
mês de 
funcioname
nto da 
empresa 
 

Jornal local 
e moto som 

Proprietário Promover a  
empresa. Buscar informações 

junto as empresas que 
prestam esse tipo de 
serviço para poder 
divulgar a Padoka. 

2.000,00 

Conquistar 
e fidelizar 
clientes 

Junho 
2010 

Mercado 
consumidor 

Proprietário Atrair clientes 

Buscar conhecer os 
desejos dos potenciais 
clientes para poder 
oferecer produtos que 
satisfaçam. 

Zero 

Obter 
retorno 
financeiro 

Mensalment
e 

Empresa Proprietário Controle 
financeiro Elaborar prestação de 

contas  

Zero 

Quadro 19 – Plano de ação 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

continuação 

continuação 
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4.5 PLANO DE MARKETING 

 

A partir dos conceitos abordados na fundamentação teórica, o plano de 

marketing apresenta a forma como a empresa pretende conquistar clientes e vender 

os seus bens e serviços. A seguir serão apresentadas análise do mercado e 

estratégias de marketing que serão adotadas pela Padoka. 

 

4.5.1 Análise do Mercado 

 

As panificadoras estão deixando de ser apenas estabelecimentos 

responsáveis pela fabricação artesanal e venda de pães fresquinhos, biscoitos, 

bolos e outras guloseimas, frequentados pelos clientes em determinados horários do 

dia e da noite. As panificadoras e confeitarias, como passaram a ser chamadas nos 

últimos anos, estão se transformando em centros de convivência, gastronomia e 

serviços.  

 

4.5.2 Estratégias de marketing 

 

4.5.2.1 Produto 

 

Os produtos oferecidos pela Padoka utilizarão matérias-primas de qualidade e 

mão-de-obra especializada para a confecção dos mesmos. 

Contará com uma gama diversificada de produtos divididos em quatro linhas, 

as quais serão descritas a seguir: 

Pães - serão comercializados pães básicos como: pão francês, doce, pluma, 

centeio, batata, aipim, caseiro, pão de forma, pão de leite, sírio, pão para cachorro-

quente, pão para hambúrguer, italiano, ciabata, bisnaga e outros tipos de pães com 

ingredientes mais refinados para atender as classes de maior poder aquisitivo. 

Doces e salgados – esfihas, folhados, empadas, croissant, baguetes 

recheadas, sanduíches em geral, lanches, cookies, sonhos, bolos, tortas.  

Produtos sofisticados – pães, doces, salgados e tortas com recheios e 

detalhes diferenciados. 

Serão produzidos pães, doces e salgados nas linhas diet, light e sem glúten. 
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Ainda serão comercializados produtos de conveniência, laticínios, bebidas, 

frios e produtos de primeira e segunda necessidade.   

A Padoka terá como diferenciais serviços de encomendas para festas e 

eventos, diversificação de produtos mais saudáveis com ingredientes naturais e 

sistema de tele-entrega para dar comodidade aos clientes. 

 

4.5.2.2 Preço 

 

Para a formação dos preços dos produtos de venda foram considerados 

aspectos como: 

 Preços de mercado, levando em consideração também uma estimativa dos  

custos de produção (custo fixo, matéria-prima empregada, mão de obra, 

acessórios, margem de lucro, ICMS,  IPI, PIS/COFINS, IR). 

 Preços praticados pelos concorrentes; 

 Custos dos fornecedores; 

 Pesquisa de mercado referente a faixa salarial e poder aquisitivo dos 

potenciais clientes. 

 

4.5.2.3 Distribuição 

 

O canal de distribuição pode ser configurado por duas formas. A primeira 

através de venda direta ao cliente, ou seja, o cliente vai até a loja onde será 

atendido por um funcionário que lhe oferecera o produto que necessita. Já a outra 

maneira é através de tele-entrega, onde o cliente recebe o produto sem sair de casa 

facilitando a compra. 

 

4.5.2.4 Promoção 

 

Quanto à promoção da Padoka, pode-se distinguir três momentos diferentes: 

promoção anterior à panificadora, promoção de inauguração e promoção contínua. 

Sendo assim as estratégias de promoção são: 

 

 Estratégia de Pré-Inauguração: serão distribuídos panfletos na região, 

divulgação em jornal local e moto com som divulgando pela cidade para que 
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os clientes conheçam a Padoka; 

 Estratégia de Inauguração: será realizada festa de inauguração da Padoka 

com a distribuição de folder e imã de geladeira para os visitantes, promoções 

e degustação de alguns produtos; 

 Estratégia de Pós-Inauguração: para que o público alvo conheça a Padoka e 

seus serviços, inicialmente serão praticadas: Anúncio em jornais do bairro; 

Promoções diárias; Desenvolvimento de site com apresentação dos produtos, 

receitas, dicas de culinária e saúde, espaço para sugestões, contato entre 

outros; Estratégia de Marketing “boca-a-boca” para que o cliente trabalhe 

para a empresa de modo a ele mesmo fazer a promoção mediante excelente 

atendimento e qualidade dos produtos. 

 

Em longo prazo serão realizadas outras ações como: cursos de culinária e 

cadastro dos clientes para que no mês de seu aniversário ele receba uma lembrança 

com um vale desconto naquele mês. 

 

4.5.3 Matriz BCG 

 

Observando a matriz BCG a empresa se enquadra entre a Vaca Leiteira e a 

Estrela possui alta participação no mercado, demandam investimento com valor 

significativo e geram uma receita de grande volume. 

 

4.6 PLANO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Para o recrutamento de pessoal, a Padoka, irá contratar uma agência de 

recrutamento, havendo uma seleção e aplicação dos testes, para a escolha dos 

padeiros, confeiteiros, auxiliar de produção, caixa e atendentes. 

Após a seleção, estes terão treinamentos, onde serão passados os 

procedimentos para a produção dos produtos, manipulação de alimentos; dicas de 

como atender o público e o uso apropriado das vestimentas.   

O total de mão-de-obra será de 15 funcionários, como mostra o quadro 20: 
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CARGO QUANT. DESCRIÇÃO DO CARGO REMUNERAÇÃO 

Gerente 1 Será responsável pelo controle de vendas, recursos 
humanos, compra de matéria-prima, controle 
financeiro, ou seja, pela gestão da empresa como 
um todo. 

R$ 1.430,00 

Padeiro 2 Será responsável pelo planejamento e execução da 
produção 

R$ 942,00 

Confeiteiro 1 Será responsável por confeitar doces, preparar 
recheios e confeccionar salgados. 

R$ 942,00 

Auxiliar de 
produção 

1 Será responsável pela limpeza e produção. R$ 558,00 

 
Atendentes 

6 Terão como função atender os clientes da melhor 
forma possível, com agilidade, rapidez e eficiência. 

R$ 550,00 

Caixa 1 Será responsável pela cobrança e atendimento ao 
telefone. 

R$ 679,00 

Motorista 1 Será responsável pelas entregas e eventuais 
serviços internos. 

R$ 500,00 

Quadro 20 – Descrição da mão-de-obra  
Fonte: Dados primários (2009) 

 

A empresa oferecerá como complementação salarial aos empregados o vale 

alimentação e vale transporte. 

 

4.6.1 Plano de capacitação e desenvolvimento  

 

Os colaboradores da panificadora Padoka terão que passar por um 

treinamento que englobará desde como fabricar os pães e produtos até o 

atendimento final ao cliente, este treinamento será realizado em escola 

especializada no ramo, os cursos oferecidos serão custeados pela Padoka, ele será 

da seguinte forma:  

Padeiro, para complementar as habilidades dos padeiros eles passarão por 

um treinamento no Senac que abrangerá técnicas para preparação de produtos 

como: pães, bolos, salgados, roscas, cucas, entre outros. Terá uma carga horária de 

20 horas distribuídos em seis dias e um custo de R$ 350 por funcionário. 

Confeiteiro, além da experiência que o mesmo possui ainda participará de um 

curso de confeitaria no Senac, este curso terá duração de 20 horas serão cinco dias 

durante duas semanas.  O curso abrange técnicas de confeitaria como: docinhos, 

coberturas, massas para bolos, mousses, bombons, pavê, trufas, cremes entre 

outros.   O curso terá um custo de R$ 320. 
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Atendentes, os colaboradores passarão por um curso especializado no 

Senac, que terá 10 horas de duração correspondendo a dois dias. No curso serão 

passadas técnicas de atendimento ao cliente como: abordagem, escolha dos 

produtos e venda. Terá um custo de R$ 60 por inscrito.  

Será realizado para os funcionários da produção e atendentes um curso de 

manipulação de alimentos no Senac com duração de 10 horas distribuídos em dois 

dias, terá um custo de R$ 36,00 por inscrito. 

 

4.7 PLANO OPERACIONAL 

 

4.7.1 Localização 

 

A localização da Padoka será na Rua Manuel Loureiro, no bairro Barreiros no 

município de São José - SC. A escolha da localização foi devido a pouca quantidade 

de empresas nesse ramo e por ser um bairro com uma grande concentração de 

residências. 

Será alugado uma sala comercial com 150 metros quadrados, distribuídos em 

banheiro, estoque, espaço para a produção dos alimentos e vendas. 

O horário de atendimento da Padoka será:  

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Segunda a sexta Das 6 às 22 horas 

Sábado e domingo Das 7 às 21 horas 

Quadro 21 – Horário de atendimento 
Fonte: Dados primários (2009) 
 

4.7.2 Processo de produção 

 

A preparação dos alimentos iniciará cedo, para que não ocorram atrasos ou 

faltem alimentos no horário de maior pique da panificadora. Os insumos serão de 

boa qualidade para que não afetem a qualidade do produto final. Os funcionários 

trabalharão uniformizados e com cabelos presos e os que manipulam os alimentos 

usarão máscaras. 
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Será utilizado software para controle de caixa e equipamentos modernos para 

fabricação dos produtos. Contará também com sistema de ventilação, pois pretende-

se ter um ambiente com temperaturas adequadas para este tipo de espaço. 

 

4.7.3 Processo de compra 

 

O processo de compra será realizado pelo gerente, sendo que as mesmas 

serão feitas da seguinte forma: as compra de produtos serão realizadas de acordo 

com a demanda, podendo variar de uma e/ou duas vezes na semana, 

quinzenalmente ou até mesmo diariamente dependendo do produto. 

Para a escolha dos fornecedores serão verificados os que oferecem preços 

melhores, condições de pagamento, pronta-entrega e facilidade de realizar os 

pedidos. 

 

4.7.4 Layout 

 

A utilização desordenada dos espaços acarreta vários problemas e que 

prejudicam a qualidade dos serviços prestados. Portanto, o layout da Padoka foi 

planejado com intuito de aproveitar ao máximo os espaços físicos e com o objetivo 

de criar um ambiente confortável para os clientes.  

O layout da Panificadora Padoka será apresentado na sequência:
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Figura 6 – Layout 
Fonte: Dados primários (2009) 
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As figuras apresentadas no layout são detalhadas no quadro 22 de legenda 

a seguir: 

 

1 Forno industrial 16 Pia 

2 Forno confeiteiro 17 Área para Confeitaria 

3 Fogão Industrial 18 Armário para Pão – Esteira 

4 Mesa 19 Utensílios diversos 

5 Amassadeira 20 Deposito 

6 Fritadeira 21 Gerenciamento 

7 Camara de Crescimento 22 Banheiro Feminino 

8 Batedeira 23 Banheiro Masculino 

9 Resfriador de água 24 Vendas 

10 Liquidificador 25 Refrigerador auto serviço 

11 Fatiador 26 Armários para Auto-Serviço 

12 Modeladora de Pão 27 Mesas e Cadeiras 

13 Divisora 28 TV 

14 Chapa 29 Caixa 

15 Embaladora 

Quadro 22 – Legenda do layout 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

A legenda apresentada no quadro 22 tem como finalidade simplificar a 

compreensão do leitor e de especificar os equipamentos, máquinas, móveis e 

utensílios que são utilizados na Padoka. 

 

4.8 PLANO FINANCEIRO 

 

O plano financeiro de um plano de negócio envolve, os custos e as receitas 

deste projeto. Os custos de implantação e de manutenção e as receitas que este irá 

gerar. 

Os custos e as receitas foram os primeiros itens a serem levantados, para 

realizar a análise de viabilidade financeira. Em posse destes valores, pode-se dar 

andamento ao estudo e determinar a viabilidade ou não do projeto através das 

ferramentas de análise financeira. 

Será apresentado na sequência os investimentos iniciais para a implantação 

da Padoka, os custos para a manutenção do mesmo, as receitas que irá gerar, e por 

fim, demonstrar a análise da viabilidade financeira. 
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4.8.1 Investimento Inicial 

 

Neste item serão apresentados todos os gastos iniciais com a implantação da 

panificadora Padoka.  Os investimentos iniciais abrangem todo o investimento em 

equipamentos, máquinas, reformas, móveis e utensílios, despesas pré-operacionais, 

software e capital de giro.  

Para a implantação da Padoka será necessário um investimento inicial de R$ 

132.756,70. Os valores para os investimentos com equipamentos, máquinas, móveis 

e utensílios e software foram obtidos através de pesquisa de mercado. Já o estoque 

inicial foi obtido através de uma pesquisa com os concorrentes, a partir dessas 

informações foi feita uma média do estoque inicial. 

Os gastos com despesas pré-operacionais foram obtidos pela Prefeitura de 

São José, na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e com o contador. O 

demonstrativo do investimento inicial pode-ser visualizado na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Investimento Inicial 
INVESTIMENTO INICIAL 

Obras Civis    

Descrição Quant. Valor Unit. Total (R$) 

Reformas - 8.000         8.000,00  

Sub Total          8.000,00  

Equipamentos    

Descrição Quant. Valor Unit. Total 

Computador Core Duo 2.2 1 950           950,00  

Monitor 1 490           490,00  

Impressora Multi Funcional 1 499           499,00  

Telefone/Fax 1 435           435,00  

Máquina para cartão 2 50           100,00  

Ar condicionado 2 1500        3.000,00  

Caixa registradora 1 660           660,00  

TV LCD 32” 1 1499        1.599,00  

Sub Total          7.733,00  

Máquinas    

Descrição Quant. Valor Unit. Total (R$) 

Forno industrial 1 3500        3.500,00  

Liquidificador industrial (4 litros) 1 695           595,00  

Balança digital 1 500           500,00  

Fogão industrial (6 bocas) 1 641,28           641,28  

Forno confeitaria 1 1800        1.800,00  

Amassadeira (25kg) 1 3500        3.500,00  

Fatiador 1 1400        1.400,00  

Divisora 1 1451,25        1.451,25  

Resfriador de água 1 1800        1.800,00  

Batedeira industrial  1 1000        1.000,00  

Modeladora de pão inox  1 1800        1.800,00  

continuação 

continuação 
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Cafeteira  1 1235        1.235,00  

Chapa 1 748           748,00  

Exaustor 1 178,3           178,30  

Refrigerador auto serviço 2 4121,83        8.243,66  

Freezer horizontal  1 1599        1.599,00  

Camara de crescimento 1 3800        3.800,00  

Embaladora 1 257,96           257,96  

Fritadeira (8 litros) 1 217,24           217,24  

Sub Total        34.266,69  

Móveis e Utensílios    

Descrição Quant. Valor Unit.  

Balcão seco 1 2000        2.000,00  

Balcão refrigerado   1 1500        1.500,00  

Mesa de inox 1,90x0,90x0,87  2 755        1.510,00  

Cadeira para o caixa 1 60             60,00  

Armário para pão 20 esteiras 2 700        1.400,00  

Balcão do caixa 1 1200        1.200,00  

Estufa 3 407,64        1.222,92  

Armários para auto-serviço 1 1500        1.500,00  

Porta canudo 10 3,22             32,20  

Porta guardanapo 10 2,62             26,20  

Aparelho para confeitar 1 300           300,00  

Utensílios diversos - -        3.000,00  

Formas para pão 40 9           360,00  

Mesas e cadeiras 4 500        2.000,00  

Armários e Prateleira expositora 1 1500        1.500,00  

Sub Total        17.611,32  

Despesas Pré-Operacionais    

Descrição Quant. Valor Unit. Total (R$) 

Honorários do Contador 1 200           200,00  

Consulta prévia na receita federal 1 6                6,00  

Consulta de viabilidade prefeitura municipal 1 4                4,00  

Registro da empresa – JUCESC 1 63             63,00  

Obtenção do CNPJ 1 35             35,00  

Obtenção da inscrição estadual 1 60             60,00  

Cartório autenticação 1 10             10,00  

Vistoria bombeiro 1 22             22,00  

Álvara de funcionamento junto a Prefeitura 1 15             15,00  

Vigilância sanitária 1 40             40,00  

Marketing de divulgação - -        2.000,00  

Treinamento - -        1.740,00  

Uniformes - -           600,00  

Sub Total          4.795,00  

Compras (estoque inicial)    

Descrição Quant. Valor Unit. Total (R$) 

Matéria- prima - -      12.176,01  

Produtos de conveniência - -        7.083,90  

Sub Total        19.259,91  

Softwares    

Descrição Quant. Valor Unit. Total (R$) 

Licença para o software 1 1200        1.200,00  

Sub Total          1.200,00  

Capital de Giro    
continuação 

continuação 



 

 

110 

Descrição Quant. Valor Unit. Total (R$) 

Capital de Giro 1 39.890,78      39.890,78  

Sub Total        39.890,78  

TOTAL DOS INVESTIMENTOS     132.756,70  

Fonte: Dados primários (2009) 

 

4.8.2 Custos fixos 

 

A Padoka terá como custos fixos a água, luz, telefone, aluguel da sala, 

aluguel da máquina de cartão, marketing e publicidade, material de limpeza, material 

de escritório, contador, num total de R$ 4.368,00 como mostra a tabela 3.  

 

Tabela 3 - Custos fixos (cenários realista, pessimista e otimista) 

CUSTOS FIXOS 

Descrição Custos totais (R$) 

Água                   200,00  

Luz                1.000,00  

Telefone                   200,00  

Aluguel                1.500,00  

Aluguel máquina de cartão de crédito                  168,00  

Marketing e publicidade                  200,00  

Material de limpeza                  200,00  

Material de escritório                  200,00  

Contador                  200,00  

Combustível                  500,00  

TOTAL                4.368,00  

Fonte: Dados primários (2009) 

 

Já os custos com a mão de obra dos funcionários, encargos e pró-labore são 

de R$ 12.908,31, como mostra a tabela 4. Tendo um custo fixo total mensal de R$ 

17.276,31. Os custos fixos são os mesmos nos três cenários. 

 

Tabela 4 - Custos fixos com mão de obra 

CUSTO FIXO COM MÃO DE OBRA 

Descrição Quant. Valor Unit. Valor total (R$) 

Padeiro 2 942            1.884,00  

Confeiteiro 1 942               942,00  

Auxiliar de produção 1 558            558,00  

Atendente 6 550            3.300,00  

Caixa 1 679               679,00  

Motorista 1 500               500,00  

SUB TOTAL                7.863,00  

FGTS (8%) - -               629,04  

FGTS rescisão (4%) - -               314,52  

Provisão de férias (11,11%) - -               873,57  

continuação 

continuação 
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Provisão 13° (8,33%) - -               654,98  

FGTS sobre férias e 13° (2,33%) - -               183,20  

Vale transporte e alimentação 12 80            960,00  

Total de encargos e provisões                3.615,31  

Pró-labore 1 1430            1.430,00  

SUB TOTAL                1.430,00  

TOTAL DA MÃO DE OBRA              12.908,31  

Fonte: Dados primários (2009) 

 

Conforme tabela 4, o valor do salário dos colaboradores da Padoka foi 

baseado no piso salarial de cada cargo, conforme o sindicato trabalhista. 

 

4.8.3 Custos variáveis 

 

 Análise de investimento no cenário realista 

 

O valor das vendas mensal estima-se em R$ 44.139,00, sendo cobrada uma 

taxa de imposto do Simples Nacional de 7,6% ao mês. 

Como a empresa possui um mix de produtos muito grande, o seu custo 

variável é de R$ 22.614,47 como mostra a tabela 5. Fazem parte deste a matéria-

prima utilizada na produção dos produtos, produtos de conveniência que serão 

vendidos e os impostos. 

Para a obtenção destes produtos foi realizada uma pesquisa de mercado com 

os concorrentes e após isso foi feita uma pesquisa com os fornecedores para obter o 

preço de cada produto e assim fazer uma estimativa mensal. No apêndice B e C 

pode-se visualizar o detalhamento dos custos com matéria-prima e conveniência 

respectivamente. 

 
Tabela 5 – Custos Variáveis no Cenário Realista 

CUSTOS VARIÁVEIS MENSAL 

Custos  Total (R$) 

Custos com matéria-prima 12.176,01 

Custos com produtos de conveniência 7.083,90 

Imposto – Super Simples Nacional 3.354,56 

TOTAL 22.614,47 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

De acordo com a tabela 5 no cenário realista obteve-se um custo variável de 

R$ 22.614,47 mensal, sendo a anual de R$ 271.373,64. 
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 Análise do investimento cenário otimista 

 

Para calcular a analise do investimento no cenário otimista projetou-se um 

aumento de 25% nas vendas como mostra a tabela 6. 

 

Tabela 6 - Custos Variáveis no Cenário Otimista 
Custos Variáveis Ano 1 Total (R$) 

Impostos – Super Simples Nacional 4.568,38 

Custos com matéria-prima 15.220,01 

Custos com produtos de conveniência 8.854.87 

Total 28.643,26 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

A projeção do cenário otimista indica uma venda mensal de R$ 55.173,75, 

sendo a anual de R$ 662.085,00 com uma taxa de impostos de 8,28%. De acordo 

com a tabela 6 no cenário otimista obteve-se um custo variável de R$ 28.643,26 

mensal, sendo a anual de R$ 343.719,12. 

 

 Análise do investimento cenário pessimista 

 

Para calcular a analise do investimento no cenário otimista projetou-se uma 

redução de 25% nas vendas como mostra a tabela 7. 

 

Tabela 7 - Custos Variáveis no Cenário pessimista 
Custos Variáveis Mensal TOTAL (R$) 

Impostos – Super Simples Nacional 2.496,06 

Matéria-prima 9.132,00 

Produtos de conveniência 5.312,92 

Total 16.940,98 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

A projeção do cenário pessimista indica uma venda mensal de R$ 33.104,25, 

sendo a anual de R$ 397.251,00 com uma taxa de impostos de 7,54%. De acordo 

com a tabela 7 no cenário pessimista obteve-se um custo variável de R$ 16.940,98 

mensal, sendo a anual de R$ 203.291,76. 
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4.8.4 Projeção de vendas 

 

Para fazer a projeção de vendas da Padoka foi feita uma pesquisa com os 

possíveis clientes onde se estimou uma média de 150 (duzentas) famílias 

diariamente que pretende atender. No entanto, destaca-se que na região onde será 

instalada a padaria residem aproximadamente 600 famílias, pois trata-se de um 

bairro essencialmente residencial, com alguns pontos de comércio.  

Através da pesquisa pode-se constatar que a média das famílias são de 

quatro integrantes, a partir dessa informação foi possível estimar a quantidade de 

pães que cada família consome. Na tabela 8 é possível visualizar a projeção de 

vendas mensais, tendo um total mensal de R$ 44.139,00. 

 

Tabela 8 – Projeção de Vendas Mensal 

PROJEÇÃO DE VENDAS 

Produtos oferecidos Quant. Diária Quant. Mensal Valor total do mês (R$) 

Pão francês 1200 36000 8.244,00 

Pães de forma 20 600 1.680,00 

Pão doce 150 4500 1.305,00 

Pão hambúrguer 25 750 427,50 

Pão cachorro quente 25 750 472,50 

Pão integral/light/diet 15 450 1.755,00 

Cucas 10 300 1.200,00 

Bolos 10 300 1.995,00 

Tortas 3 90 1.800,00 

Doces 50 1500 3.000,00 

Salgados 50 1500 3.000,00 

Lanches 20 600 2.400,00 

Sanduíches 15 450 1.350,00 

Produto sem glúten 10 300 900,00 

Cafés 50 1500 2.250,00 

Sucos 20 600 1.200,00 

Bebidas 25 750 1.500,00 

Laticínios 25 750 3.000,00 

Produtos de conveniência 100 3000 6.000,00 

Encomendas  1 30 660,00 

TOTAL     44.139,00 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

Nas tabelas 9, 10 e 11 a seguir, é apresentado a projeção de vendas para  os 

cinco anos nos cenários realista, otimista e pessimista, com uma taxa de 10% de 

expansão do saldo inicial. 
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Tabela 9 – Projeção de Vendas no Cenário Realista 

 ANO 1 ANO 2 ANO 3  ANO 4  ANO 5 

Vendas 529.668,00 582.634,80 640.898,28 704.988,10 775.486,91 

Total (R$) 529.668,00 582.634,80 640.898,28 704.988,10 775.486,91 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

Tabela 10 – Projeção de Vendas no Cenário Otimista 

 ANO 1 ANO 2 ANO 3  ANO 4  ANO 5 

Vendas 662.085,00 728.293,50 801.122,85 881.235,10 969.358,61 

Total (R$) 662.085,00 728.293,50 801.122,85 881.235,10 969.358,61 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

Tabela 11 – Projeção de Vendas no Cenário Pessimista 

 ANO 1 ANO 2 ANO 3  ANO 4  ANO 5 

Vendas 397.251,00 436.976,10 480.673,71 528.741,08 581.615,18 

Total (R$) 397.251,00 436.976,10 480.673,71 528.741,08 581.615,18 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

4.8.5 Fluxo de caixa 

  

O fluxo de caixa consiste no conjunto de previsões de entrada e saída de 

dinheiro da empresa, ou seja, mostra a posição liquida de caixa necessária para 

certo período. Dessa forma foram feitas projeções mensais para cinco períodos e, 

três situações: a realista, a otimista e a pessimista.  

Para a análise do fluxo de caixa será projetada 10% de taxa de expansão dos 

saldos de caixa. A projeção do fluxo de caixa no cenário realista é apresentado na 

tabela 12. 

 

Tabela 12 – Fluxo de Caixa Cenário Realista 

FLUXO DE CAIXA 

 Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

RECEBIMENTOS      

Vendas à vista (90%) 476.701,20 524.371,32 576.808,45 634.489,29 697.938,21 

Vendas à prazo (10%) 52.966,80 58.263,48 64.089,82 70.498,81 77.548,69 

Entrada de caixa 529.668,00 582.634,80 640.898,28 704.988,10 775.486,91 

PAGAMENTOS      

Custos variáveis 271.373,64 298.510,92 328.362,00 361.198,19 397.317,60 

Matéria-prima 146.112,12  160.723,32 176.795,65 194.475,21 213.922,73 

Produtos de conveniência 85.006,80  93.507,48 102.858,22 113.144,04 124.458,44 

Impostos Super Simples Nac. 40.254,72  44.280,12 48.708,13 53.578,94 58.936,80 

Custos fixos 207.315,72 228.047,29 250.852,01 275.937,21 303.530,93 

continuação 
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Água  2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Luz 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 17.569,20 

Telefone  2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Aluguel 18.000,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 26.353,80 

Aluguel máq. Cartão de créd. 2.016,00 2.217,60 2.439,36 2.683,30 2.951,63 

Marketing e publicidade 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Material de limpeza 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Material de escritório 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Combustível 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 

Contador 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Salários 94.356,00 103.791,60 114.170,76 125.587,83 138.146,61 

Encargos 43.383,72 47.722,09 52.494,29 57.743,71 63.518,08 

Pró-labore 17.160,00 18.876,00 20.763,60 22.839,96 25.123,95 

TOTAL DOS PAGAMENTOS 478.689,36 526.558,21 579.214,01 637.135,40 700.848,53 

SALDO DE CAIXA 50.978,64 56.076,59 61.684,27 67.852,70 74.638,38 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

A partir da projeção do fluxo de caixa no cenário realista apresentado na 

tabela 12 pode-se verificar que apresenta resultados positivos para os cinco anos 

que foram estimados, havendo um acréscimo de 10% a cada ano. 

 

Tabela 13 – Fluxo de Caixa Cenário Otimista 
FLUXO DE CAIXA 

 Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

RECEBIMENTOS      

Vendas à vista (90%) 595,876,50 655.464,15 721.010,56 793.111,59 872.422,74 

Vendas à prazo (10%) 66.208,50 72.829,64 80.112,28 88.123,51 96.935,86 

ENTRADA DE CAIXA 662.085,00 728.293,50 801.122,85 881.235,10 969.358,61 

PAGAMENTOS      

CUSTOS VARIÁVEIS 343.720,20 378.092,21 415.901,42 457.491,55 503.240,69 

Matéria-prima 182.641,20 200.905,32 220.995,85 243.095,43 267.404,97 

Prod. conveniência 106.258,44 116.884,28 128.572,70 141.429,97 155.572,96 

Imp.  Super S. Nac. 54.820,56 60.302,61 66.332,87 72.966,15 80.262,76 

CUSTOS FIXOS 207.315,72 228.047,29 250.852,01 275.937,21 303.530,93 

Água  2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Luz 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 17.569,20 

Telefone  2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Aluguel 18.000,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 26.353,80 

Alug. máq. Cartão créd. 2.016,00 2.217,60 2.439,36 2.683,30 2.951,63 

Mark. e publicidade 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Material de limpeza 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Material de escritório 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Combustível 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 

Contador 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Salários 94.356,00 103.791,60 114.170,76 125.587,83 138.146,61 

Encargos 43.383,72 47.722,09 52.494,29 57.743,71 63.518,08 

Pró-labore 17.160,00 18.876,00 20.763,60 22.839,96 25.123,95 

TOTAL/PAG. 551.035,92 606.139,50 666.753,43 733.428,76 806.771,62 

SALDO DE CAIXA 111.049,08 122.154,00 134.369,42 147.806,34 162.586,99 

Fonte: Dados primários (2009) 

continuação 
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No fluxo de caixa no cenário otimista apresenta um aumento significativo nas 

vendas em relação ao cenário realista, como mostra a tabela 13. 

 

Tabela 14 – Fluxo de Caixa Cenário Pessimista 
FLUXO DE CAIXA 

 Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

RECEBIMENTOS      

Vendas à vista (90%)  357.525,90    393.278,49   432.606,33    475.866,97   523.453,66  

Vendas à prazo (10%)    39.725,10      43.697,61     48.067,37      52.874,10    58.161,51  

ENTRADA DE CAIXA 397.251,00 436.976,10 480.673,71 528.741,08 581.615,18 

PAGAMENTOS      

CUSTOS VARIÁVEIS  203.291,76    223.620,93   245.983,01    270.581,29   297.639,41  

Matéria-prima  109.584,00    120.542,40   132.596,64    145.856,30   160.441,93  

Prod. de conveniência    63.755,04      70.130,54     77.143,59      84.857,94    93.343,73  

Imp. Super Simples Nac.    29.952,72      32.947,99     36.242,78      39.867,05    43.853,75  

CUSTOS FIXOS 207.315,72 228.047,29 250.852,01 275.937,21 303.530,93 

Água  2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Luz 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 17.569,20 

Telefone  2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Aluguel 18.000,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 26.353,80 

Alug. máq. cartão créd. 2.016,00 2.217,60 2.439,36 2.683,30 2.951,63 

Marketing e publicidade 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Material de limpeza 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Material de escritório 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Combustível 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 

Contador 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Salários 94.356,00 103.791,60 114.170,76 125.587,83 138.146,61 

Encargos 43.383,72 47.722,09 52.494,29 57.743,71 63.518,08 

Pró-labore 17.160,00 18.876,00 20.763,60 22.839,96 25.123,95 

TOTAL/PAGAMENTOS  410.607,48    451.668,22   496.835,02    546.518,50   601.170,35  

SALDO DE CAIXA   (13.356,48)    (14.692,12)   (16.161,31)    (17.777,42)  (19.555,17) 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

Analisando a tabela 14 que considera uma hipótese pessimista, pode-se 

observar que houve uma redução 25% no valor das vendas, apresentando 

resultados negativos. 

 

4.8.6 Demonstração do Resultado do Exercício 

 

A demonstração do resultado do exercício mostra todas as operações 

realizadas pela empresa durante o exercício social. Na DRE é possível analisar 
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dados como receita bruta e liquida de vendas, margem de contribuição e as 

despesas operacionais e do resultado operacional.  

Na tabela 15, é apresentado às projeções de resultado no ano 1, analisado 

nos cenários realista, otimista e pessimista.  

 

Tabela 15 – Demonstração de Resultado no cenário: Realista, Otimista e Pessimista, 
Ano 1 
Descrição  Realista Otimista Pessimista 

Receita Bruta 529.668,00 662.085,00 397.251,00 

Custos variáveis 271.373,64 343.720,20 203.291,76 

(-) Imposto Super Simples Nacional 40.254,72 54.820,56 29.952,72 

(-) Matéria- prima 146.112,12 182.641,20 109.584,00 

(-) Produtos de conveniência 85.006,80 106.258,44 63.755,04 

Margem de contribuição 258.294,36 318.364,80 193.959,24 

Custos/Despesas fixas 207.315,72 207.315,72 207.315,72 

(-) Água 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

(-) Luz 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

(-) Telefone 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

(-) Aluguel 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

(-) Aluguel máq. cartão de crédito 2.016,00 2.016,00 2.016,00 

(-) Marketing e publicidade 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

(-) Material de limpeza 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

(-) Material de escritório 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

(-) Combustível 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

(-) Contador 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

(-) Salários 94.356,00 94.356,00 94.356,00 

(-) Encargos 43.383,72 43.383,72 43.383,72 

(-) Pró-labore 17.160,00 17.160,00 17.160,00 

(=) Lucro líquido anual 50.978,64 111.049,08 (13.356,48) 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

4.8.7 Taxa mínima de atratividade 

 

Entende-se como Taxa Mínima de Atratividade a melhor taxa, com baixo grau 

de risco, disponível para aplicação do capital em análise (SOUZA E CLEMENTE, 

2004). 

A base estabelecida da TMA é a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia (SELIC), referente à 8,75%, apurada no movimento de 29 de setembro de 

2009.  

 

4.8.8 Valor Presente Líquido 

 

O método do valor presente liquido traz o momento presente os valores 
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futuros, descontados a taxa mínima de atratividade. Dessa forma, pode-se dizer que 

o empreendimento é viável quando o VPL é maior ou igual a zero. 

O procedimento do cálculo para os cenários realista, otimista e pessimista foi 

efetuado através das funções da calculadora financeira HP 12C, como mostra a 

seguir: 

 

 Para o cenário realista tem-se um VPL de: 

 

VPL = - 132.756,70 + 50.978,64 CHS FV 8,75i 1n PV + 56.076,59 CHS FV 8,75i 2n 

PV + 61.684,27 CHS FV 8,75i 3n PV + 67.852,70 CHS FV 8,75i 4n PV + 74.638,38 

CHS FV 8,75i 5n PV 

VPL = - 132.756,70 + 46.876,91 + 47.415,79 + 47.960,82 + 48.512,09 + 49.069,97 

VPL = 107.078,88  

 

 Para o cenário otimista tem-se um VPL de: 

 

VPL = - 132.756,70 + 111.049,08 CHS FV 8,75i 1n PV + 122.154,00 CHS FV 8,75i 

2n PV + 134.369,42 CHS FV 8,75i 3n PV + 147.806,34 CHS FV 8,75i 4n PV + 

162.586,99 CHS FV 8,75i 5n PV 

VPL = - 132.756,70 + 102.114,09 + 103.287,83 + 104.475,06 + 105.675,91 + 

106.890,58 

VPL = 389.686,77 

 

 Para o cenário pessimista tem-se um VPL de: 

 

VPL = - 132.756,70 + (13.356,48) CHS FV 8,75i 1n PV + (14.692,12) CHS FV 8,75i 

2n PV + (16.161,31) CHS FV 8,75i 3n PV + (17.777,42) CHS FV 8,75i 4n PV + 

(19.555,17) CHS FV 8,75i 5n PV 

VPL = - 132.756,70 + (12.281,82) + (12.422,98) + (12.565,76) + (12.710,17) + 

(12.856,27)   

VPL = (69.919,70) 

 

Na seqüência, apresenta-se na tabela 16, a síntese da VPL para os cenários 

otimista, realista e pessimista. 
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Tabela 16 -  VPL nos cenários otimista, realista e pessimista 

Cenário Realista Otimista Pessimista 

VPL R$ 107.078,88  R$ 389.686,77 R$ (69.919,70) 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

Conforme mostra a tabela 16, pode-se concluir que no cenário realista e 

otimista o VPL é maior do que zero (VPL>0), portanto, o projeto é considerado viável 

e atraente para os dois cenários. Já no cenário pessimista, onde a receita diminui 

25% em relação ao cenário realista, percebe-se que o valor do VPL é menor que 

zero, demonstrando a inviabilidade do projeto. 

 

4.8.9 Taxa Interna de Retorno 

 

A taxa interna de retorno (TIR), é utilizada como parâmetro financeiro para a 

tomada de decisão. Através do calculo da TIR pode-se verificar a viabilidade do 

projeto, desde que o resultado seja igual ou maior que a taxa mínima de 

atratividade. Caso contrário, a TIR pode apresentar uma situação desfavorável ao 

futuro empreendimento. 

A seguir será calculado a TIR, na calculadora HP12C, nos três cenários, 

otimista, realista e pessimista: 

 

 Para o cenário realista tem-se uma TIR de:  

 

<f>REG 

132.756,70 <CHS<g<Cfo> 

50.978,64 <g>CFj> 

56.076,59 <g>CFj> 

61.684,27 <g>CFj> 

67.852,70 <g>CFj> 

74.638,38 <g>CFj> 

34,18% a.a.<f> <IRR> 
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 Para o cenário otimista tem-se uma TIR de: 

 

<f>REG 

132.756,70 <CHS<g<Cfo> 

111.049,08 <g>CFj> 

122.154,00 <g>CFj> 

134.369,42 <g>CFj> 

147.806,34 <g>CFj> 

162.586,99 <g>CFj> 

87,89% a.a.<f> <IRR> 

 

 Para o cenário pessimista tem-se uma TIR de: 

 

<f>REG 

132.756,70 <CHS<g<Cfo> 

(13.356,48) <g>CFj> 

(14.692,12) <g>CFj> 

(16.161,31) <g>CFj> 

(17.777,42) <g>CFj> 

(19.555,17) <g>CFj> 

-13,60% a.a.<f> <IRR> 

 

Na seqüência, apresenta-se na tabela 17, a síntese da TIR para os cenários 

otimista, realista e pessimista. 

 

Tabela 17 - TIR nos cenários otimista, realista e pessimista 

Cenários Realista Otimista Pessimista 

TIR 34,18% a.a. 87,89% a.a. -13,60% a.a. 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

 

A partir do cálculo da TIR no cenário realista e otimista, conclui-se que o 

projeto é considerável viável, pois a TIR apresentou-se superior a TMA de 8,75% 

acumulada no mês de setembro de 2009. No entanto, no cenário pessimista a TIR 

negativa de -13,60% a.a, representa um risco para o investimento em questão, 
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consequentemente torna o projeto inviável. 

 

4.8.10 Payback 

 

O método do payback define o tempo necessário para a recuperação do 

investimento financeiro. As Tabelas 18, 19 e 20 mostram os cálculos do pay-back 

descontado. Estes cálculos ilustram a recuperação do capital R$ para o projeto em 

análise. 

 

 Para o cenário realista tem-se um Payback Descontado de: 

 

Tabela 18 - Projeção do Período de recuperação do investimento para cinco anos no 
cenário realista 

ANO FLUXO DE CAIXA VPL DAS RECEITAS LÍQUIDAS FLUXO DE CAIXA ACUMULADO 

0 132.756,70 - - 

1 50.978,64  46.867,91 46.867,91 

2 56.076,59 47.415,79 94.283,70 

3 61.684,27 47.960,82 142.244,52 

4 67.852,70 48.512,09 190.756,61 

5 74.638,38 49.069,97 239.826,58 

Fonte:Dados primários (2009) 
 

 Cálculo do Payback descontado 

 

meses  11,1912 x 0,93330X

0,933300,066701X

 0,06670X
X

1

9.487,82

142.244,52

X

1

132.756,70-142.244,52

0-142.244,52

 

Payback = 2 anos e 11 meses  

No cenário realista a expectativa prevista para o retorno do investimento dá-

se num prazo de 2 anos e 11 meses aproximadamente.  

 

 Para o cenário otimista tem-se um Payback Descontado de: 
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Tabela 19 - Projeção do Período de recuperação do investimento para cinco anos no 
cenário otimista 
ANO FLUXO DE CAIXA VPL DAS RECEITAS LÍQUIDAS FLUXO DE CAIXA CUMULADO 

0 132.756,70 - - 

1 111.049,08 102.114,09 102.114,09 

2 122.154,00 103.287,83 205.401,92 

3 134.369,42 104.475,06 309.876,98 

4 147.806,34 105.675,91 415.552,89 

5 162.586,99 106.890,58 522.443,47 

Fonte:Dados primários (2009) 
 

 Cálculo do Payback descontado: 

 

meses 7,7512 x  0,64633X

0,646330,353671X

 0,35367X
X

1

72.645,22

205.401,92

X

1

132.756,70-205.401,92

0-205.401,92

 

Payback = 1 ano e 8 meses 

No cenário otimista, o tempo de retorno diminui, necessitando 

aproximadamente 1 ano e 8 meses para que o projeto possa obter o retorno no 

investimento. 

 

 Para o cenário pessimista tem-se um Payback Descontado de: 

 

Tabela 20 - Projeção do Período de recuperação do investimento para cinco anos no 
cenário pessimista 

ANO FLUXO DE CAIXA VPL DAS RECEITAS LÍQUIDAS FLUXO DE CAIXA CUMULADO 

0 132.756,70 - - 

1 (13.356,48) (12.281,82) (12.281,82) 

2 (14.692,12) (12.422,98) (24.704,80) 

3 (16.161,31)  (12.565,76) (37.270,56) 

4 (17.777,42) (12.710,17) (49.980,73) 

5 (19.555,17)  (12.856,27)   (62.837,00) 

Fonte:Dados primários (2009) 
 

 Cálculo do Payback descontado: 

 

No cenário pessimista, percebe-se que o prazo de 5 anos é insuficiente para 

a recuperação do capital investido, demonstrando a inviabilidade do projeto. 

Na sequência na tabela 21 é apresentado, uma síntese do cálculo do Pay-

Back Descontado para os cenários otimista, realista e pessimista.  
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Tabela 21 - Payback nos cenários otimista, realista e pessimista 

Cenários Realista Otimista Pessimista 

Payback  2 anos e 11 meses 1 ano e 8 meses Mais que 5 anos 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

4.8.11 Margem de contribuição 

 

A margem de contribuição é o resultado entre as receitas e custos variáveis. 

Nas tabelas 22, 23 e 24, pode-se verificar o cálculo para a margem de contribuição 

nos cenários realista, otimista e pessimista.  

 

Tabela 22 – Margem de Contribuição Cenário Realista 
R$ 2010 2011 2012 2013 2014 

Receita total 529.668,00 582.634,80 640.898,28 704.988,10 775.486,91 

(-) Custos variáveis 271.373,64 298.510,92 328.362,00 361.198,19 397.317,60 

(=) MCT 258.294,36 284.123,88 312.536,28 343.789,91 378.169,31 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

Tabela 23 – Margem de Contribuição Cenário Otimista 
R$ 2010 2011 2012 2013 2014 

Receita total 662.085,00 728.293,50 801.122,85 881.235,10 696.358,61 

(-) Custos variáveis 343.720,20 378.092,21 415.901,42 457.491,55 503.240,69 

(=) MCT 318.364,8 350.201,28 385.221,43 423.743,55 466.117,92 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

Tabela 24 – Margem de Contribuição Cenário Pessimista 
R$ 2010 2011 2012 2013 2014 

Receita total 397.251,00 436.976,10 480.673,71 528.741,08 528.741,08 

(-) Custos variáveis 203.291,76 223.620,93 245.983,01 270.581,29 297.639,41 

(=) MCT 193.959,24 213.355,17 234.690,70 258.159,79 283.975,77 

Fonte: Dados primários (2009) 

 

4.8.12 Ponto de Equilíbrio 

 

O ponto de equilíbrio pode-ser definido como sendo o ponto onde as receitas 

se igualam as despesas, ou seja, quanto é preciso vender para não ter nem lucro 

nem prejuízo.  
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 Para o cenário realista no primeiro ano tem-se um ponto de equilíbrio de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para o cenário otimista no primeiro ano tem-se um ponto de equilíbrio de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,132.425

48765,0

207.315,72

51235,01

207.315,72

529.668,00

271.373,64
1

207.315,72

Re
1

ilíbrioPontodeEqu

ilíbrioPontodeEqu

ilíbrioPontodeEqu

ilíbrioPontodeEqu

ceitaTotal

velTotalCustoVariá

otalCustoFixoT
ilíbrioPontodeEqu

26,144.431

48085,0

207.315,72    

51915,01

207.315,72    

662.085,00

343.720,2    
1

207.315,72       

Re
1

ilíbrioPontodeEqu

ilíbrioPontodeEqu

ilíbrioPontodeEqu

ilíbrioPontodeEqu

ceitaTotal

velTotalCustoVariá

otalCustoFixoT
ilíbrioPontodeEqu
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 Para o cenário pessimista no primeiro ano tem-se um ponto de equilíbrio de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 25 – Ponto de equilíbrio para os três cenários 

Cenários Realista Otimista Pessimista 

Ponto de Equilíbrio R$ 425.132,20 R$ 431.144,26 R$ 424.609,76 

Fonte: Dados primários 

 

Como mostra a tabela 25, para se obter o ponto de equilíbrio no primeiro ano 

no cenário realista é preciso ter uma receita liquida de vendas no valor de R$ 

425.132,20, no cenário otimista R$ 431.144,26 já no cenário pessimista um valor de 

R$ 424.609,76. Através desses valores a empresa conseguirá pagar os custos fixos 

e variáveis, partindo pro lucro líquido. 

 

4.9 ASPECTOS JURÍDICOS LEGAIS 

 

A Padoka será classificada como firma individual, trata-se de uma empresa 

que é titulada apenas por só uma pessoa física, que integraliza bens próprios à 

exploração do seu negócio.  

Será contratado um contador que realizará o processo de legalização da 

empresa. A seguir será apresentado o processo de registro da empresa: 

 Consulta de Viabilidade – consulta de viabilidade junto a prefeitura municipal 

de São José para verificar se o local escolhido está aprovado para abrir a 

empresa. 

76,609.424

48825,0

207.315,72    

51175,01

207.315,72    

397.251,00

 203.291,76 
1

207.315,72    

Re
1

ilíbrioPontodeEqu

ilíbrioPontodeEqu

ilíbrioPontodeEqu

ilíbrioPontodeEqu

ceitaTotal

velTotalCustoVariá

otalCustoFixoT
ilíbrioPontodeEqu
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 Registro do Contrato Social – elaborar o contrato social e registrar na Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina. 

 CNPJ – registro do CNPJ na receita federal. 

 Alvará Sanitário – deve ser providenciado o alvará sanitário junto à prefeitura 

do município. 

 Inscrição Estadual – o cadastro deve ser feito junto à Secretária da Fazenda 

Estadual. 

 Alvará Municipal - alvará é uma licença que permite o funcionamento da 

empresa é obtida através da prefeitura do município. 

 

A empresa se enquadra no Imposto Simples Nacional, pois é considerada 

uma pequena empresa com uma receita bruta anual de R$ 529.668,00, possuindo  

uma alíquota de 7,6%
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o estudo de Plano de Negócio pode-se saber se é possível a 

implantação de uma empresa no mercado, e o que o empreendedor pretende atingir 

com o objetivo de propor subsídios determinantes para o sucesso do negócio dentro 

de um risco calculado. 

A idéia de abrir um empreendimento no ramo de comércio surgiu pelo fato da 

carência de panificadora no bairro e o desejo da acadêmica de desenvolver um 

estudo sobre o tema. 

Foi realizado uma análise de mercado com base em um questionário 

realizado com entrevistas feitas com possíveis clientes, e fornecedores da região em 

estudo. O primeiro passo desse estudo de mercado foi à escolha do ponto ideal 

onde se pretende implantar a panificadora. Algumas dificuldades foram encontradas 

ao longo do trabalho como, o acesso às informações necessárias quanto à 

quantidade de matéria-prima utilizada na produção dos produtos, o acesso ao valor 

dos produtos e a projeção de vendas. 

As pesquisas de mercado mostraram-se positivas para este projeto, tanto no 

cenário realista como no otimista. Após o levantamento dos aspectos 

mercadológicos, recursos humanos, operacionais, financeiros, econômicos e 

jurídicos legais, que este compõe o estudo do Plano de Negócio foi possível 

estabelecer algumas considerações. 

Na parte financeira foi feito levantamento dos custos fixos e variáveis e as 

receitas do empreendimento. Após a análise financeira pode-se identificar que o 

negócio é viável no cenário realista e otimista. No cenário realista obteve-se um 

Valor Presente Líquido (VPL) de R$ 107.078,88, com um tempo estimado de retorno 

de 2 anos e 11 meses e uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 34,18% a.a. sendo 

superior a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) que é de 8,75% a.a. No cenário 

otimista o Valor Presente Líquido é de R$ 389.686,77, com um tempo estimado de 

retorno de 1 ano e 8 meses e uma Taxa Interna de Retorno de 87,89% a.a. Já no 

cenário pessimista o Valor Presente Líquido é de R$ (69.919,70), com um tempo 

estimado de mais de 5 anos e uma Taxa Interna de Retorno negativa de -13,60% 

a.a, consequentemente tornando-se o negócio inviável. 
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Após o estudo e análise dos dados através das ferramentas contábeis e 

financeiras, pode-se afirmar que numa projeção realista e otimista este projeto é 

viável econômico financeiramente. 
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APÉNDICE A – Pesquisa com os Potenciais Clientes 
 

Prezado(a) Senhor(a) 

Solicito sua participação no preenchimento deste questionário, que faz parte 

do trabalho de conclusão de estágio (TCE), tendo como objetivo analisar a demanda 

para os produtos de uma panificadora, em São José. 

Agradeço sua colaboração. 

 

Daiana Basso 

Acadêmica do Curso de Administração Geral - UNIVALI 

 

1. Sexo 
 
(    ) Feminino (    ) Masculino 
 
2. Faixa etária: 
 
(    ) De 14 a 24 anos    
(    ) De 25 a 35 anos 
(    ) De 36 a 45 anos 
(    ) Acima de 45 anos 
 
3. Nível de escolaridade. 
 
(    ) Ensino fundamental completo            (    ) Ensino fundamental incompleto              
(    ) Ensino médio completo                      (    ) Ensino Médio incompleto 
(    ) Superior Completo                             (    ) Superior Incompleto          
(    ) Pós-Graduação 
 
4. Quantos membros compõem o seu agregado familiar? 
 
(    ) 1 
(    ) 2 
(    ) 3 
(    ) 4  
(    ) 5  
(    ) Mais de 5 
 
5. Renda familiar mensal. 
 
(    ) Até 1 salário mínimo 
(    ) 1 a 3 salários mínimos 
(    ) 3 a 7 salários mínimos 
(    ) 7 a 11 salários mínimos 
(    ) Acima de 11 salários mínimos 
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6. O(a) Sr(a): 
 
(    ) Trabalha na região 
(    ) Reside na região 
(    ) Ambos 
 
7. Qual a panificadora que costuma frequentar? 
  
 _______________________________________________________________ 
 
8. Por que frequenta esta panificadora? 
 
(    ) Próximo à residência 
(    ) Próximo ao trabalho 
(    ) Qualidade dos produtos 
(    ) Preço 
(    ) Outros________________________________ 
 
9. Com que frequência você vai à panificadora? 
 
(    ) 2 vezes ao dia 
(    ) 1 vez ao dia 
(    ) 1 a 2 vez na semana 
(    ) 3 a 4 vezes na semana 
(    ) De vez em quando 
 
10. Que tipos de produtos costuma comprar? 
 
(    ) Pães 
(    ) Pão de Queijo 
(    ) Doces 
(    ) Salgados 
(    ) Folhados 
(    ) Bolos e Tortas  
(    ) Sanduíches 
(    ) Frios 
(    ) Laticínios 
(    ) Outros _________________________________ 
 
11. Quanto costuma gastar na panificadora? 
 
(    ) Até R$ 3,50 
(    ) R$ 3,60 A R$ 5,00 
(    ) R$ 6,00 a R$ 10,00 
(    ) Acima de R$ 10,00 
 
12. Quem geralmente faz as compras na panificadora? 
 
(    ) Você mesmo 



 

 

136 

(    ) Empregada doméstica 
(    ) Familiares 
 
13. Em qual(is) período(s) são feitas as compras  
 
(    ) Manhã 
(    ) À tarde 
(    ) À noite 
 
14. Quais as formas de pagamento que você prefere? 
(    ) Dinheiro 
(    ) Cartão de crédito 
(    ) Ticket   
(    ) Cheque  
(    ) Outros_________________________ 
 
15. Quais os pontos mais insatisfatórios em relação à panificadora que costuma 
frequentar? 
 
(    ) Qualidade dos produtos 
(    ) Variedade dos produtos 
(    ) Preço 
(    ) Dias de funcionamento 
(    ) Higiene 
(    ) Apresentação dos produtos 
(    ) Atendimento 
(    ) Outros____________________________________ 
 
16. E os pontos mais favoráveis? 
 
(    ) Localização 
(    ) Qualidade dos produtos 
(    ) Variedade dos produtos 
(    ) Preço 
(    ) Higiene 
(    ) Apresentação dos produtos 
(    ) Atendimento 
(    ) Outros____________________________________ 
 
17. Você gostaria de mais uma opção de panificadora, nessa região? 
 
(    ) Sim             
(    ) Não 
 
18. Você prefere Lanchonete junto à panificadora ou pequeno almoço? 
 
_______________________________________________________________ 
 
19. Quais outros produtos você desejaria encontrar em uma panificadora? 
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(    ) Itens de 1ª necessidade (arroz, açúcar, farinha de trigo, fermento, ovos e 
outros). 
(    ) Itens de 2ª necessidade (condimentos, molhos e enlatados). 
(    ) Itens de 3ª necessidade (diet, light e sem glúten). 
 
20. Qual tipo de propaganda mais chama sua atenção? 
 
(    ) Indicação de amigos                         (    ) Rádio 
(    ) Folder                                                (    ) Jornal 
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APÊNDICE B – CUSTOS VARIÁVEIS COM MATÉRIA-PRIMA 
 

CUSTOS VARIÁVEIS COM MATÉRIA-PRIMA    

Descrição Unid. Medida Quant.  Custo/Unid. Total (R$) 

Abacaxi Unidade 50 2,15 107,50 

Açúcar baunilha Kg  20 2,99 59,80 

Açúcar cristal Kg 20 2,15 43,00 

Açúcar em sachet Caixa 336 Un. 1 26,5 26,50 

Açúcar mascavo Kg  20 3,65 73,00 

Açúcar refinado Kg  200 1,58 316,00 

Alface Unidade  50 0,39 19,50 

Alho Kg  5 4,9 24,50 

Ameixa preta Kg 5 8,55 42,75 

Amendoim Kg 8 2,44 19,52 

Amido de milho 25 kg 2 41,47 82,94 

Aveia Unidade  20 2,98 59,60 

Azeite de oliva Litro 3 22,9 68,70 

Azeitona Kg 3 10,23 30,69 

Bacon Kg  4 10,9 43,60 

Banana Kg 10 1,18 11,80 

Banha Kg  5 4,89 24,45 

Batata Kg  5 0,78 3,90 

Batata palha Kg 20 7,29 145,80 

Bicarbonato Unidade 50 0,98 49,00 

Biscoito maisena Pacote 50 0,95 47,50 

Bobina plástica  Pacote com 10 kg 1 35,84 35,84 

Bombom Kg 5 23,2 116,00 

Brócolis Unidade  50 0,49 24,50 

Cacau em pó  Kg 10 17,4 174,00 

Cachaça Litro 1 4,29 4,29 

Café  Kg 20 16,98 339,60 

Calabresa Kg 30 6,54 196,20 

Canela Unidade 20 1,45 29,00 

Castanha de caju Kg 5 20,9 104,50 

Catchup Kg 1 3,66 3,66 

Catchup sachet Caixa 189 Un. 2 4,9 9,80 

Cebola Kg 20 1,38 27,60 

Cebolinha Unidade  50 0,29 14,50 

Cenoura Kg 10 1,58 15,80 

Cereja Unidade 30 4,2 126,00 

Chocolate cob ao leite Kg  10 16,75 167,50 

Chocolate cob branco Kg 10 17,98 179,80 

Chocolate cob meio amargo Kg 10 22,6 226,00 

Chocolate em pó Kg 10 6,37 63,70 

Chocolate granulado Kg  5 4,91 24,55 

Coco fresco Kg  5 7,81 39,05 

Coco seco Kg 5 11,87 59,35 

Copos plásticos Unidade 1000 0,12 120,00 

Cravo da índia Unidade 20 1,65 33,00 

Creme de confeiteiro Kg 50 3,52 176,00 

Creme de leite Kg  60 6,48 388,80 

Damasco Kg 5 22,55 112,75 

Doce de leite Unidade  15 3,29 49,35 
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Embalagem para bolo e tortas Caixa com 50 2 42,07 84,14 

Embalagem/caixa Caixa com 100 2 29,11 58,22 

Embalagem/caixa Caixa com 100 2 13,94 27,88 

Erva doce Kg 2 14,9 29,80 

Ervilha  Kg 10 2,75 27,50 

Essência de baunilha Litro 3 16,39 49,17 

Farinha de centeio 40 kg 3 86,84 260,52 

Farinha de mandioca Kg 50 2,05 102,50 

Farinha integral 40 kg 7 86,84 607,88 

Farinha de trigo especial 50 kg 15 66 990,00 

Fécula de mandioca Kg 10 2,65 26,50 

Fermento químico Kg  10 10,56 105,60 

Fermento seco pão Kg 10 8,98 89,80 

Filme de PVC Unidade 5 18,85 94,25 

Frutas cristalizadas Kg 5 9 45,00 

Fubá Kg  30 1,38 41,40 

Gelatina sem sabor Kg  3 23,8 71,40 

Gergelim Kg 5 8,69 43,45 

Goiabada Kg 10 4,49 44,90 

Gordura vegetal hidrogenada Kg 15 5,6 84,00 

Granola Kg 3 5,86 17,58 

Guardanapos Unidade 2000 0,01 20,00 

Hamburger Unidade  600 0,49 294,00 

Laranja Kg 15 1,25 18,75 

Leite condensado Unidade 1,3 kg 50 9,01 450,50 

Leite de coco Unidade 600 ml 30 4,41 132,30 

Leite  Unidade 100 1,05 105,00 

Leite em pó Unidade 20 4,59 91,80 

Limão Kg 8 0,98 7,84 

Linhaça Kg  5 3,78 18,90 

Maça Kg 5 1,98 9,90 

Maionese Kg 5 2,95 14,75 

Maionese sachet Caixa 189 Un. 2 4,9 9,80 

Mamão Unidade 20 1,35 27,00 

Manga Kg 5 4,98 24,90 

Manteiga Kg  50 10,48 524,00 

Margarina comum  15 kg 2 36 72,00 

Margarina folhada Kg 8 13,76 110,08 

Mel Kg 3 4,97 14,91 

Melhorador de farinha Kg 50 6,5 325,00 

Milho em conserva Kg 3 3,15 9,45 

Molho de pimenta Unidade 10 1,33 13,30 

Morango Bandeja 50 1,98 99,00 

Mortadela Kg 5 8,62 43,10 

Mostarda Kg  1 2,76 2,76 

Mostarda sachet  Caixa 189 Un. 2 4,9 9,80 

Nata Unidade 50 1,8 90,00 

Nozes Kg  4 25 100,00 

Óleo de soja Litro 30 2,32 69,60 

Orégano Kg 1 16,25 16,25 

Ovos Dúzia 50 1,88 94,00 

Palmito Kg 2 18,34 36,68 

Patinho moído Kg  12 7,98 95,76 
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Peito de frango Kg 12 7,85 94,20 

Pêssego em calda Unidade  8 3,85 30,80 

Pimenta Kg 1 12,01 12,01 

Polpa de suco Unidade 600 0,32 192,00 

Polvilho Kg 50 5,4 270,00 

Presunto Kg 10 7,89 78,90 

Queijo minas Kg 10 9 90,00 

Queijo mussarela Kg 30 9,5 285,00 

Queijo parmesão Kg 10 10,5 105,00 

Queijo prato  Kg 30 9,5 285,00 

Queijo provolone Kg 10 12,5 125,00 

Requeijão cedrense Unidade c/ 1,8 kg 15 4,65 69,75 

Requeijão cheddar Unidade c/ 1,8 kg 15 4,55 68,25 

Saco papel Pacote com 5 kg 2 36,94 73,88 

Saco papel hamburger Pacote com 500 2 8,26 16,52 

Sacola plástica Pacote com 100 5 5 25,00 

Sal refinado Kg 4 0,95 3,80 

Salame italiano Kg 3 18,9 56,70 

Salsa Unidade 50 0,29 14,50 

Salsicha Kg 8 5,49 43,92 

Tomate  Kg 50 2,85 142,50 

Tomate seco Kg 1 12,32 12,32 

Uvas Kg 5 2,98 14,90 

Uvas passas Kg 4 12 48,00 

Vinagre Unidade 5 0,85 4,25 

TOTAL    12.176,01 
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APÊNDICE C – CUSTOS VARIÁVEIS COM PRODUTOS DE CONVENIÊNCIA 
 

CUSTOS VARIÁVEIS COM PRODUTOS DE CONVENIÊNCIA   

Produto Quantidade cx Preço Quant. Total (R$) 

Halls cereja  21 unidades 7,81 2          15,62  

Halls melancia  21 unidades 7,81 2          15,62  

Halls menta  21 unidades 7,81 2         15,62  

Halls Menthol  21 unidades 7,81 2          15,62  

Halls Morango  21 unidades 7,81 2         15,62  

Halls Mouse de Limão  21 unidades 7,81 2          15,62  

Halls Mouse de Manga  21 unidades 7,81 2         15,62  

Halls Uva Verde  21 unidades 7,81 2          15,62 

Drops Icekiss Cereja  21 unidades 6,2 2          12,40  

Drops Icekiss Extra Forte  21 unidades 6,2 2          12,40  

Drops Icekiss Melão  21 unidades 6,2 2          12,40  

Drops Icekiss Morango  21 unidades 6,2 2          12,40  

Drops Icekiss Mix Melão/Melancia  21 unidades 6,2 2          12,40  

Drops Icekiss Tentação Menta/Choc. 21 unidades 6,2 2          12,40  

Drops Icekiss Tentação Moran/Choc. 21 unidades 6,2 2          12,40  

Kinder Bueno  30 unidades 57,57 1          57,57  

Moca  24 unidades 19,81 2          39,62  

Prestigio  30 unidades 19,55 2          39,10  

Charge  30 unidades 19,58 2          39,16  

Chokito  30 unidades 19,54 2          39,08  

Chocolate Nescau  24 unidades 20,66 2          41,32  

Lancy  30 unidades 25,23 2          50,46  

Kinder Ovo  12 unidades 23,04 2         46,08  

Sonho de Valsa  30 unidades 25,8 2          51,60  

Diamante Negro  30 unidades 20,99 2          41,98  

Laka  30 unidades 20,99 2          41,98  

Shot  30 unidades 20,99 2          41,98  

Hers Cereal  18 unidades 15,52 2          31,04  

Tablete Hers  18 unidades 13,34 2          26,68  

Tablete Hers ao leite  18 unidades 13,34 2          26,68  

Serenata de Amor  Pacote com 1 kg 18,43 2          36,86  

Talento Avelã  10 unidades 28,35 2          56,70  

Talento Castanha do Para  10 unidades 28,35 2          56,70  

Talento Amêndoas e Passas  10 unidades 28,35 2          56,70  

Talento Nuts Intense  10 unidades 28,35 2         56,70  

Baton Choc Branco  30 unidades 9,88 2          19,76  

Baton Choc ao Leite  30 unidades 9,88 2          19,76  

Pastilha Hortelã Garoto  40 unidades 5,82 2          11,64  

Trident Menta  18 unidades 13,9 2          27,80  

Trident Canela  18 unidades 13,9 2          27,80  

Trident Melancia  18 unidades 13,9 2          27,80  

Trident Fresh  18 unidades 13,9 2          27,80  

Trident Freshmint  18 unidades 13,9 2          27,80  

Trident Hortelã  18 unidades 13,9 2          27,80  

Trident Morango  18 unidades 13,9 2          27,80  

Trident Tutti-Frutti  18 unidades 13,9 2          27,80  

Agua Kero-Coco  27 unidades 26,44 2          54,00  

Achocolatado Lacto  27 unidades 19,24 3         57,72  

Top Fruit Zero Uva  6 unidades 9,66 3          28,98  
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Top Fruit Maracujá   6 unidades 8,56 3         25,68  

Kapo Maracujá 12 unidades 10,68 2          21,36  

Kapo Abacaxi  12 unidades 10,68 2          21,36  

Kapo laranja  12 unidades 10,68 2          21,36  

Kapo Uva  12 unidades 10,68 2          21,36  

Kapo Morango  12 unidades 10,68 2         21,36  

Del Vale Kapo Nect Pêssego  18 unidades 18 2          36,00  

Del Vale Kapo Nect Manga  18 unidades 18 2          36,00  

Del Vale Kapo Nect Uva  18 unidades 18 2          36,00  

Del Vale Kapo Nect Maracujá  18 unidades 18 2         36,00  

Del Vale Kapo Chocolate  18 unidades 16,2 2         32,40  

Del Valle Mais Laranja  6 unidades 9,22 2         18,44  

Del Valle Mais Manga  6 unidades 9,22 2          18,44  

Del Valle Mais Uva  6 unidades 9,22 2         18,44  

Del Valle Mais Pêssego  6 unidades 9,22 2          18,44  

Aquarius Fresh Limão  12 unidades 13,16 8        105,28  

Schweppes Tônica  6 unidades 6,98 10         69,80  

Água mineral charrua sem gás 12 unidades 5,04 10          50,40  

Água mineral charrua com gás 12 unidades 5,76 8          46,08  

Bebida saborizada H2OH limão 12 unidades 16 8       128,00  

Refrigerante coca cola lata 12 unidades 14,6 10        146,00  

Refrigerante fanta laranja 12 unidades 14,6 8        116,80  

Refrigerante sprite 12 unidades 14,6 8        116,80  

Refrigerante guaraná antartica 12 unidades 12 8          96,00  

Refrigerante kuat 12 unidades 14,6 8        116,80  

Refrigerante coca cola zero 12 unidades 14,6 10        146,00  

Refrigerante coca cola light 12 unidades 14,6 8        116,80  

Refrigerante kuat zero 12 unidades 14,6 8        116,80  

Refrigerante sprite zero 12 unidades 14,6 8        116,80  

Refrigerante fanta laranja zero 12 unidades 14,6 8        116,80  

Refrigerante fanta uva 12 unidades 14,6 8       116,80  

Refrigerante coca cola 2 lt 8 unidades 23,5 6        141,00  

Refrigerante Sripte 2 lt 8 unidades 23,5 6        141,00  

Refrigerante Fanta Laranja 2 lt 8 unidades 23,5 6        141,00  

Refrigerante Sprite 2 Lt 8 unidades 23,5 6        141,00  

Achocolatado chocoleite 12 unidades 15,48 5          77,40  

Achocolatado nescau 12 unidades 11,96 5          59,80  

Matte Leão  12 unidades 7,84 3          23,52  

Guarana Power Leão 12 unidades 7,84 3          23,52  

Skol Lata 12 unidades 15,5 5          77,50  

Manteiga Extra sem sal Cedrense 12 unidades 21,6 2          64,80  

Manteiga Extra com sal Cedrense 12 unidades 21,6 2         43,20  

Creme de leite cedrense (nata) 12 unidades 20,4 2         40,80  

Requeijão cremoso cedrense 12 unidades 22,2 2         44,40  

Requeijão Cremodo Light 15 unidades 25,5 2          51,00  

Requeijão Cremoso Cheddar 12 unidades 22,2 2          44,40  

Margarina com sal 12 unidades 25,2 2          50,40  

Margarina sem sal 12 unidades 25,2 2          50,40  

Queijo Prato  Fat. Cedrense 20 unidades c/ 160 gr 34 2          68,00  

Queijo Prato Fat Light Cedrense 20 unidades c/ 160 gr 38 2          76,00  

Queijo Mussarela Fat Cedrense 20 unidades c/ 160 gr 34 2         68,00  

Queijo Mussarela Fat Light Cedrense 20 unidades c/ 160 gr 38 2          76,00  

Leite integral Longa Vida 12 unidades 11,76 4         47,04  
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Leite desnatado longa vida 12 unidades 11,76 4         47,04  

Bebida Láctea Morango saco 10 unidades c/ 1 lt 8,5 2          17,00  

Bebida Láctea Morango 12 unidades c/ 940 gr 19,2 2          38,40  

Bebida Láctea Coco Saco 10 unidades c/ 1 lt 8,5 2          17,00  

Bebida Láctea Coco 12 unidades c/ 940 gr 19,2 2          38,40  

Bebida Láctea Pêssego Saco 10 unidades c/ 1 lt 8,5 2          17,00  

Iogurte Bandeja Morango 12 unidades c/ 600 gr 16,2 2          32,40  

Iogurte Bandeja Morango/Coco 12 unidades c/ 600 gr 16,2 2          32,40  

Bebida Láctea Salada de Frutas 12 unidades c/ 940 gr  19,2 2          38,40  

Apresuntado Fatiado 15 unidades c/ 180 gr 34,5 2          69,00  

Peito de Peru Cozido e Defumado Fatiado 15 unidades c/ 180 gr 33,27 2          66,54  

Peito de Peru Cozido Light 15 unidades c/ 180 gr 47,25 2          94,50  

Peito de Peru Cozido e Defumado Light 15 unidades c/ 180 gr 52,6 2        105,20  

Mortadela  15 unidades c/ 200 gr 27,75 2          55,50  

Salgadinho Elma Chips Fandangos 34 unidades c/ 66 gr 36,04 2          72,08  

Salgadinho Elma Chips Chetos 36 unidades c/ 51 gr 31,68 2          63,36  

Salgadinho Elma Chips Ruffles 24 unidades c/ 100 gr 60,94 2        121,88  

Salgadinho Elma Chips Doritos 24 unidades c/ 110 gr 61,2 2        122,40  

Salgadinho Elma Chips Steaks 39 unidades c/ 90 gr 51,48 2        102,96  

Salgadinho Elma Chips Pingo d' Ouro 55 unidades c/ 55 gr 72,6 2       145,20  

Biscoito Wafer Chocolate  30 unidades  23,95 1         23,95  

Biscoito Wafer Morango 30 unidades 23,95 1         23,95  

Biscoito Wafer Chocolate branco 30 unidades 23,95 1          23,95  

Biscoito Wafer Amendoim 30 unidades 23,95 1          23,95  

Biscoito Wafer limão 30 unidades 23,95 1          23,95  

Biscoito Wafer Baunilha 30 unidades 23,95 1          23,95  

Biscoito Wafer Flocos 30 unidades 23,95 1          23,95  

Bala Morango 24 unidades c/ 150 gr 21,6 3          64,80  

Bala Iogurte 24 unidades c/ 150 gr 21,6 3          64,80  

Bala 7 Belo 24 unidades c/ 150 gr 21,6 3         64,80  

Biscoito Hot Cracker Pizza 12 unidades  26,4 2          52,80  

Biscoito Hot Cracker Presunto 12 unidades  26,4 2         52,80  

Biscoito Hot Cracker Cheddar 12 unidades  26,4 2          52,80  

Barra de cereal Ban/Mel/Aveia 12 unidades 12 3          36,00  

Barra de cereal Choc/Cast. 12 unidades 12 3          36,00  

Barra de cereal Choc/Morango 12 unidades 12 3          36,00  

TOTAL        7.083,90  
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