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Resumo 
 
 
O trabalho apresentado refere-se a um plano de negócios para analisar a viabilidade 
da implantação de uma casa de carnes na cidade de Luis Alves-SC. A utilização do 
plano de negócios no mercado atual, competitivo e globalizado, representa uma 
importante vantagem. O plano de negócios é essencial para os empreendedores a 
fim de diminuir riscos e subsidiar as suas decisões que podem ou não ser de abrir o 
novo negócio. Neste sentido é indispensável delinear um plano de negócios, ou seja, 
descrever os objetivos do negócio e os meios para que eles sejam alcançados. A 
pesquisa teve como principais objetivos, definir o escopo do negócio, elaborar uma 
pesquisa de mercado, elaborar os planos de marketing e operacional e realizar o 
plano financeiro. Para tanto o trabalho se caracterizou como uma proposição de 
plano, e também como uma pesquisa exploratória, predominantemente qualitativa, 
com o emprego das técnicas de questionários. O trabalho foi enriquecido 
bibliograficamente por conceitos, definições e assuntos pertinentes às teorias da 
administração, áreas da administração, empreendedorismo, plano de negócios, 
Sebrae e micro e pequenas empresas. Os resultados são descritos por meio dos 
dados obtidos na pesquisa de mercado e aplicação de questionários juntos aos 
potenciais clientes. Por meio, das analises dos resultados, do software do Sebrae-
MG foi possível definir a viabilidade do plano e a apresentar formas para atingir o 
sucesso do negócio. Sendo assim, os resultados obtidos foram extremamente 
importantes, pois por meio deles foi possível atingir o objetivo principal da pesquisa, 
que era de elaborar um plano de negócios para a casa de carnes. 
 
Palavras-chave: Administração. Empreendedorismo. Plano de negócios 
. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com a agitação da vida moderna, a busca de maior qualidade e o desejo de 

comodidade, está surgindo um consumidor mais exigente e mais sofisticado, que 

busca serviços mais elaborados, variedade de produtos, lojas agradáveis e 

modernas. 

A casa de carnes é um negócio que relaciona alimentação e conveniência. 

Com a busca da qualidade de vida e o consumo de uma alimentação saudável, o 

mercado das carnes naturais vem crescendo cada vez mais, e muitas oportunidades 

se abrem. 

Segundo o SEBRAE (2009), o consumo de carne no Brasil varia de acordo 

com o poder aquisitivo da população. Pessoas de renda elevada têm taxas de 

consumo semelhantes as dos maiores consumidores mundiais – mais de 50 kg por 

habitante ao ano – enquanto que nas camadas de baixa renda o consumo não 

ultrapassa 10 kg por habitante ao ano.  

O aumento do consumo de carne tem uma relação significativa com a 

ampliação de renda. Em um período em que as projeções da economia para os 

próximos anos indicam variações positivas da renda familiar, os empreendimentos 

ligados ao consumo de carnes apresentam um potencial de crescimento. 

Apesar das potenciais oportunidades de negócios, a falta ou a insipidez no 

planejamento empresarial e estratégico explicam muitas das dificuldades e erros que 

ocorrem nas empresas, por vezes fatais. Boas e inovadoras ideias, em geral, deixam 

de existir, seja por falhas de direcionamento, seja por não encontrarem interesse por 

parte dos investidores e financiadores no inicio.  

O plano de negócios em si não garante o sucesso da empresa ou sua 

lucratividade, no entanto, quando desenvolvido com boa qualidade, aumenta as 

chances do empreendimento, pois, por meio da reflexão e da compreensão das 

necessidades, cria bases sólidas para o monitoramento do modelo e da estratégia 

de negócios. 

Sendo assim, diante do contexto competitivo e empresarial atual não se 

permite amadorismo na gestão, nem nas ideias de um negócio, por melhores que 

sejam, sem uma avaliação de consistência, o que se supre com um plano de 
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negócios bem fundamentado, elaborado e viável. E foi por meio de um plano de 

negócios que se buscou saber sobre a viabilidade da implantação de uma casa de 

carnes na cidade de Luís Alves. 

 

 

1.1 Objetivo geral e específicos 

 

 

A definição dos objetivos da pesquisa deve - se indicar o que se pretende com 

o desenvolvimento do estagio e o que se procura alcançar. Conforme Roesch (2005, 

p. 96) “objetivo geral define o propósito do trabalho”. Já o objetivo específico 

operacionaliza, especifica o modo como se pretende atingir um objetivo geral. 

O presente trabalho tem como objetivo geral elaborar um plano de negócios 

para uma casa de carnes na cidade de Luís Alves. 

Para atender este proposito definido é necessário definir os objetivos 

específicos.  

 Definir o escopo do negócio, objetivos, missão, visão e valores. 

 Elaborar a pesquisa de mercado 

 Elaborar o plano de marketing  

 Elaborar o plano operacional 

 Elaborar um plano financeiro 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

O mundo está mudando e por consequência, as regras e os modelos 

empresariais tradicionais também. Diante dessas mudanças, é clara a necessidade 

de repensar e reavaliar o modelo de negócios das empresas. O lucro não pode ser 

mais o único fim empresarial, mas um meio de continuidade saudável. 

Criar e melhorar produtos e serviços, aprimorar a qualidade, difundir 

tecnologia, criar empregos, é intrínseco ao negócio, isto porque neste papel a 
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empresa é um agente de progresso. Devido a esses fatores é cada vez mais 

necessário a elaboração de um plano de negócios aprofundado, para analisar se é 

viável a implantação de uma empresa. 

Atualmente a empresa Abatedouro de Bovinos Rainert, trabalha apenas com 

bovinos, atendendo a supermercados, restaurantes e açougues no Vale do Itajaí. E 

possui uma pequena área no próprio abatedouro onde atende ao varejo. E é neste 

atendimento ao varejo onde nota-se a oportunidade da abertura de uma casa de 

carnes.  

Cada vez mais os clientes procuram praticidade e diversidade, por isso a 

pretensão de abrir uma empresa neste segmento, que possa oferecer cortes 

menores e variedades de espécies. Além disso, na cidade de Luís Alves, não existe 

nenhuma empresa deste tipo, o que torna a oportunidade mais favorável. 

O trabalho também é de importância para a acadêmica, pois fez com que ela 

empregue o conhecimento assimilado ao longo do curso, e além de por em pratica o 

senso investigativo e critico. Ainda contribui para agregar mais conhecimento pratico 

e objetivo, além da possibilidade de empreender. 

Para a UNIVALI este estudo é importante, na medida em que contribuirá para 

a realização de outros, aumentando assim as fontes de pesquisa.  

A oportunidade surge do fato de a acadêmica já trabalhar neste setor e ter 

percebido que está surgindo um novo nicho de mercado, na qual os consumidores 

estão buscando mais qualidade, praticidade e diversidade de produtos. Sendo assim 

a casa de carnes é um negócio que relaciona alimentação e conveniência, ou seja, 

além de oferecer carnes tradicionais ou raras, pode trabalhar com produtos 

complementares, favorecendo assim a satisfação das necessidades do cliente em 

um único lugar. 

Quanto à originalidade, pode se observar, após pesquisas feitas por meio 

eletrônico no sistema da UNIVALI, que não existe plano de negócios nesta área. 

Embora, não se possa garantir que não existam trabalhos semelhantes, pois nem 

todos estão digitalizados. 

Este trabalho torna se viável, pois a acadêmica terá fácil acesso as 

informações e pessoas. Além disso, terá tempo disponível para a pesquisa, e os 

custos adicionais não terão influência no trabalho. O cronograma para a realização 

será adequado à política da coordenação de estágios do curso de administração. 
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1.3 Aspectos metodológicos 

 

 

De acordo com Roesch (2009), os procedimentos metodológicos apontam 

como o trabalho será conduzido. Sendo assim, refere-se ao material que foi utilizado 

no estudo; os métodos e técnicas de pesquisa empregada na coleta de dados, 

justificando a escolha da empresa e dos participantes, sugerindo etapas, 

configuração e estruturação da análise dos conteúdos. 

 

 

1.3.1 Caracterização do trabalho e pesquisa  

 

 

A metodologia consiste em descrever os métodos e técnicas de pesquisas 

utilizadas, na coleta dos dados, relatando as fases, configuração e estruturação da 

analise dos conteúdos. 

Segundo Roesch (2005), metodologia é a definição do tipo de trabalho a ser 

realizado visando o mais apropriado para a obtenção do sucesso quanto à 

viabilização do mesmo, é nesta etapa que é descrito como o trabalho será realizado. 

O trabalho tem como tipologia a proposição de plano, na qual busca auxiliar o 

administrador. Roesch (2009) explica que proposição de planos tem o proposito de 

apresentar propostas de planos ou sistemas para solucionar problemas 

organizacionais. Sendo assim, foi realizado um plano de negócio para avaliar a 

viabilidade de uma casa de carnes na cidade de Luis Alves. 

 Dolabela descreve o plano de negócio como: 

O Plano de Negócios é uma linguagem para descrever de forma 
completa o que é ou o que pretende ser uma empresa. É uma forma 
de pensar sobre o futuro do negócio: aonde ir, como ir mais 
rapidamente, o que fazer durante o caminho para diminuir incertezas 
e riscos. Descreve um negócio: o motivo da existência da 
oportunidade de negócio como o empreendedor pretende agarrá-la e 
como buscar e gerenciar os recursos para aproveitá-la. (DOLABELA, 
2006, p. 80). 
 

Para realizar um plano de negócio é necessário elaborar uma pesquisa 

exploratória, buscar o máximo de informações possíveis, e isso requer um grande 
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interesse por parte do pesquisador a fim de realizar o trabalho. Segundo Lakatos e 

Marconi (1991), a pesquisa exploratória, é a fase para se recolher informações 

prévias sobre o campo de interesse. 

A abordagem do problema a ser adotada foi a pesquisa qualitativa com aporte 

quantitativo. Segundo Richardson é possível afirmar sobre a análise qualitativa que: 

[…] os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e contribuir no processo 
de mudança se determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento 
dos indivíduos. (RICHARDSON, 1999, p.80). 
 

Enfim, este estudo é uma pesquisa qualitativa com aporte quantitativo, que se 

realizou por meio de uma proposição de plano, o qual foi um plano de negócio para 

uma casa de carnes em Luís Alves – SC.  

Referindo – se aos procedimentos técnicos, utilizou se a técnica de estudo de 

caso, o qual é caracterizado por Lakatos (1991) como sendo uma técnica de poucos 

objetos de estudo de forma singular, retratando sua realidade forma completa e 

profunda. 

 Além desta técnica, também foram feitos levantamentos, que ajudam a 

decidir sobre uma determinada situação. Segundo Roesch (2005), com o movimento 

da gestão da qualidade nas organizações mais e mais se observa a utilização de 

levantamentos com funcionários, clientes e fornecedores para alimentar o processo 

de decisão estratégica a respeito do produto ou serviço. 

 

 

1.3.2 Participantes da Pesquisa 

 

 

Um ponto significante no delineamento da pesquisa consiste na decisão de 

quem vai se pesquisar. Neste caso, foi pesquisada a população acessível, que 

segundo Barbetta (2006), é o conjunto de elementos que queremos abranger em 

nosso estudo e que são passiveis de serem observados, com respeito às 

características que pretendemos levantar. 

Dependendo do tamanho desta população, do tempo dos entrevistados ou 

ainda da capacidade de processamento dos dados, é necessário extrair uma parte 
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desta população para se pesquisar. Este processo chama – se amostragem que de 

acordo com Barbetta (2006), é a seleção de uma parte da população para ser 

observada. 

Neste trabalho utilizou-se dois tipos de amostragem: a aleatória e a não 

aleatória ou institucional.  

Barbeta (2006) explica que amostra aleatória é o processo de retirada das 

unidades de observação de uma população no qual cada unidade tem a mesma 

oportunidade de integrar a amostra, e não há influencia do pesquisador. Já a 

amostra não aleatória ou institucional é aquela que tem influencia do pesquisador, 

julgamento oi intencionalidade, os respondentes são escolhidos porque são 

facilmente acessíveis ou os pesquisadores tem alguma justificativa por acreditar que 

eles são representativos da população. Esta amostragem não permite a avaliação 

objetiva do erro amostral. 

Para amostragem aleatória foi definido pelos clientes do varejo do abatedouro 

e para seu calculo utilizou-se um erro amostral de 9 %. Para o calculo utilizou-se o 

modelo de Barbeta (2006) e uma população desconhecida, abaixo. 

N0 =  1   
           E

2
0 

 

n = N . n0 

      N + n0 

 
N = Tamanho da população  
E0 = erro amostral tolerável 
n0 = primeira aproximação do tamanho da amostra 
n = tamanho da amostra 

 

Já para a amostra não aleatória foram utilizadas as pessoas representantes 

do Abatedouro, com conhecimento do mercado e do atendimento do varejo, sendo o 

proprietário e o gerente. 

O planejamento e a execução da pesquisa foram feitos com muita cautela, 

para reduzir os erros. Entretanto, foi utilizado um erro amostral de 9%, conforme 

Barbetta (2006), o erro amostral é a diferença entre uma estatística e o verdadeiro 

valor do parâmetro. 
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1.3.3 Técnicas de Levantamento e análise de dados 

 

 

Após definir os objetivos e a população a ser pesquisada, é necessário 

planejar a coleta de dados.  

Segundo Roesch (2009), as principais técnicas de coleta de dados são a 

entrevista, o questionário e a observação, isto é, são colhidos diretamente pelo 

pesquisador e são chamados de dados primários. Também é possível trabalhar com 

dados existentes na forma de arquivos ou documentos. Estes não são “criados” pelo 

pesquisador e são denominados dados secundários. 

Os dados primários, ou seja, aqueles que serão observados diretamente 

foram coletados dos potencias clientes, fornecedores e pessoa chaves do 

Abatedouro.  

Estes dados foram levantados por meio de questionário, que segundo 

Lakatos e Marconi (2006) é o instrumento constituído por uma serie ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador.  

Além do questionário foi feito entrevista não estruturada que de acordo com 

Richardson (1999), é uma técnica importante que permite o desenvolvimento de uma 

estreita relação entre as pessoas, na qual se pretende obter informações detalhadas 

que possam ser utilizadas em uma analise qualitativa. 

Conforme Barbetta (2006), na coleta de dados deve-se verificar 

exaustivamente o que já existe de informações sobre o assunto em estudo, pois a 

utilização de dados secundários pode reduzir drasticamente os custos de uma 

pesquisa.  

Deste modo, foi utilizada uma das fontes de dados mais utilizados em 

trabalhos de pesquisa, tanto de natureza qualitativa quanto quantitativa, denominada 

pesquisa documental, portanto serão analisados relatórios da organização e 

documentos legais. Na qual Roesch (2009), menciona como uma fonte para 

complementar entrevistas ou outros métodos de levantamentos de dados. 

O próximo passo é analise dos dados coletados, segundo Lakatos e Marconi 

(2006), é na análise que o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados 

decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas as suas 



 

 

 

 

20 

indagações. Neste trabalho a análise dos dados se estrutura segundo o roteiro do 

Plano de Negócio do SEBRAE – MG. 

No Quadro 1 a seguir demonstra-se o direcionamento metodológico para 

realização da pesquisa. 

 

Objetivos 
específicos 

Tipo de 
dados 

Fonte Instrumento 
de coleta de 

dados 

Procedimento Análise 

2 Primário  
Amostra com 134 

pessoas 
(erro amostral de 9%) 

Questionário 
com perguntas 

abertas e 
fechadas 

Auto aplicado Descritiva 

3 Primário / 
Secundário 

Amostragem / 
Documentos 

Fornecedores / 
Documentos 

 

Documentos e 
entrevistas não 

estruturadas 

Auto aplicado Descritiva 

4 Primário / 
Secundário 

Fornecedores / 
Documentos 

Documentos e 
entrevistas não 

estruturadas 

Auto aplicado Financeiro/ 
descritiva 

Quadro 1: Direcionamento Metodológico do Trabalho 
Fonte: Elaborado pelo acadêmico. 

 
O quadro acima demonstra como foram coletados os dados a fim de contribuir 

para realização dos objetivos específicos. Ele apresenta os tipos de dados, a 

ferramenta para coleta, além do procedimento e como será análise. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

A fundamentação teórica, ou revisão da literatura, é a parte do trabalho na 

qual o acadêmico apresenta informações teóricas sobre a área em estudo. Segundo 

Roesch (2005), a revisão da literatura permite que o aluno adéque o conhecimento 

teórico com a situação especifica a que ele se propôs a estudar. Assim a 

fundamentação teórica é a base para a solução do problema. E o pensamento do 

aluno é que faz a correspondência entre teoria e prática.  

 

 

2.1 Administração 

 

 

A administração tem como função explicar os objetivos propostos pela 

empresa e transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, 

organização, direção, liderança e controle de todos os níveis organizacionais, a fim 

de obter os objetivos. 

Na percepção de Chiavenato (2001), a administração se refere à combinação 

e aplicação de recursos organizacionais para alcançar os objetivos e atingir um 

desempenho excepcional. A administração movimenta toda a empresa em busca de 

um propósito. 

Daft (2005) destaca também que a administração é o alcance de metas 

organizacionais de maneira eficaz e eficiente por meio de planejamento, 

organização, liderança e controle dos recursos organizacionais. 

O papel da administração é assegurar a eficiência e eficácia das 

organizações. Maximiano (2007), explica que eficácia indica que a organização 

consegue realizar seus objetivos. Já a eficiência está relacionada à utilização 

produtiva dos recursos. 

Atualmente a administração não tem apenas a função de realizar tarefas e 

operações, mas fazer com que elas sejam realizadas por um conjunto e de maneira 

satisfatória, trazendo assim resultados para a organização onde o individuo está 
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inserido.  

Como foi citada a administração é formada por cinco funções básicas, sendo 

elas: o planejamento, organização, direção, liderança e controle descritos a seguir.  

A primeira função administrativa é o planejamento, segundo Lacombe (2003) é 

necessário pensar antecipadamente o que deseja alcançar e determinar os meios e 

recursos para a concretização.  

Após planejar é necessário organizar, como cita Chiavenato (2010), a 

organização visa estabelecer os meios e recursos necessários para possibilitar a 

realização do planejamento.  

Outra função importante é a direção, que é o processo de influenciar e 

orientar as atividades, assim como cita Chiavenato: 

A direção é a função administrativa que envolve o uso de influencia 
para ativar e motivar as pessoas a alcançarem os objetivos 
organizacionais. Ela envolve influenciação, comunicação, orientação, 
motivação e liderança das pessoas para desempenhar as tarefas 
essenciais. (CHIAVENATO, 2010, p16). 
 

Já o processo de controlar representa o acompanhamento, a monitoração e a 

avaliação do desempenho organizacional para verificar se tudo está ocorrendo da 

forma como foi planejado, organizado e dirigido. De acordo com Lacombe (2003), 

controlar é assegurar que as atividades da organização levam-na em direção aos 

objetivos. 

E, a última função do conjunto de processos administrativos é liderar, assim 

como menciona Lacombe: 

Liderar é conduzir um grupo, influenciando seu comportamento, para 
atingirem objetivos e metas de interesse comum do grupo, de acordo 
com uma visão do futuro baseada num conjunto coerente de ideias e 
princípios. (LACOMBE, 2003, p. 49). 
 

Sendo assim, este conjunto de funções se balanceados igualmente obtêm-se 

equilíbrio e visão de conjunto, pois uma função depende de outra para que as metas 

e objetivos sejam alcançados. 

 

 

2.1.1 Áreas da administração  

 

 

Para melhor desenvolvimento de um plano de negócios é necessário o 
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conhecimento das cinco grandes áreas da administração sendo elas: financeira, 

materiais, produção, recursos humanos e marketing. 

A função financeira de uma organização tem por objetivo a proteção e a 

utilização eficaz dos recursos financeiros, o que inclui a maximização dos retornos, 

no caso das empresas. Sobral e Peci (2008) destacam que as funções típicas do 

administrador financeiro são análises, planejamento e controle financeiro; tomada de 

decisões de investimentos; tomada de decisões de financiamentos entre outras 

atividades, que os administradores financeiros são em essência responsáveis, 

objetivando a maximização da riqueza dos proprietários de capital. 

Já a administração de materiais requer uma sequência de operações que tem 

inicio na identificação do fornecedor, na compra do bem ou serviço, em seu 

recebimento, armazenagem e distribuição ao consumidor final. Na percepção de 

Dias (2005), um sistema de materiais deve estabelecer uma integração desde a 

previsão de vendas, planejamento e produção até a entrega do produto final.  

Outra área não menos importante é a administração da produção. Maximiano 

(2007) enfatiza que o objetivo básico desta área é transformar insumos para fornecer 

o produto ou serviço da organização aos clientes usuários ou ao publico alvo. 

O administrador da produção, responde por um dos setores mais importantes 

das empresas industriais; o setor da produção. No qual seu desempenho depende 

dos fatores de instalação dos equipamentos industriais, processo de produção 

vigente, procura ou demanda do produto, exigências dos consumidores (SILVA, 

1997). 

A administração de recursos humanos está voltada ao fator principal das 

organizações, as pessoas. Na visão de Chiavenato (2003, p141), “recursos 

humanos são as pessoas que ingressam, permanecem e participam da organização, 

qualquer que seja o nível hierárquico ou sua tarefa”. 

Na perspectiva de Maximiano (2007), a área de gestão de pessoas, tem como 

objetivos encontrar, atrair e manter as pessoas de que a organização necessita. Isso 

envolve atividades que começam antes de uma pessoa ser empregada da 

organização e vão ate depois que a pessoa se desliga. 

E por fim a ultima área, que muitas vezes é confundido com publicidade de 

um produto ou serviço, o marketing. Na visão de Kotler e Keller (2006, p.4): 

O objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço da venda. O 
objetivo é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o 
serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o 
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marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única 
coisa necessária então seria tornar o produto ou serviço disponível. 
 

Desta forma o papel principal começa com a coleta e tratamento de 

informações sobre consumidores, concorrentes, organização e contexto. 

 

 

2.2 Empreendedorismo 

 

 

Este item aborda conceitos de empreendedorismo e empreendedor, bem 

como as diferenças entre empreendedor e empresário. Menciona o contexto que 

resulta do empreendedorismo e o trabalho do empreendedor, o qual são empresas 

micro e pequenas predominantes no Brasil, de acordo com o SEBRAE. 

 

 

2.2.1 Conceituando empreendedorismo 

 

 

O conceito de empreendedorismo ainda não possui uma definição concisa e 

internacionalmente aceita. Na visão de Hisrich e Peters (2006), empreendedorismo é 

um processo de criar algo novo, diferente e com valor, com dedicação de tempo e 

esforço, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais que corresponderem 

e receber as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. 

Já Chiavenato (2004. p. 22) descreve que: 

A unidade de negócios, objeto do empreendedorismo é um esforço 
organizado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços, 
a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar 
recompensa financeira pelo seu esforço. 
 

Sendo assim, o empreendedorismo é uma ação positiva para realizar uma 

ideia inovadora, de forma a gerar riqueza, na criação de uma empresa ou no 

desenvolvimento de uma já existente, assumindo riscos e recompensas e possuindo 

algumas características. 

Observa-se que o mundo vem passando por varias transformações em curtos 

períodos de tempo, principalmente no século XX, quando foi criado a maioria das 
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invenções revolucionárias. Por trás dessas invenções, existem pessoas ou grupo de 

pessoas com características especiais, que são visionárias, que questionam, que 

arriscam, que empreendem. 

Na tentativa de acompanharem as mudanças que estão ocorrendo atualmente 

impulsionadas pela globalização, pelos avanços tecnológicos e pela revolução das 

comunicações, que os empreendedores estão sendo incentivados a criarem seus 

próprios negócios. O Brasil é um dos países com maior numero de empreendedores 

em todo o mundo. A cada ano, mais empresários decidem abrir seu próprio negocio. 

Mas, segundo estatísticas, a maioria não chega ao quinto ano de atuação. Atribuem-

se os fracassos ao próprio empreendedor, que geralmente não compreende o 

mercado em que atua e acaba fazendo escolhas erradas (DORNELAS, 2001). 

Este movimento que vem ocorrendo está tanto impulsionado tanto pelas 

necessidades devido ao desemprego tecnológico, provocado pela automação e 

robotização de processos empresariais, quanto pelas oportunidades que este novo 

ambiente vem se destacando.  

De acordo com Dornelas (2001), os empreendedores estão eliminando 

barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando os 

conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos empregos, 

quebrando paradigmas e gerando riquezas para a sociedade. 

 

 

2.2.2 O empreendedorismo no Brasil 

 

 

No Brasil o empreendedorismo ganhou força com a abertura econômica nos 

anos 90. A economia nacional passou por profundas mudanças. Com a abertura das 

importações, as empresas nacionais tiveram que se organizar e se modernizar. 

Muitas empresas tiveram que demitir, porem os funcionários demitidos usou o seu 

conhecimento e abriram seus próprios negócios. 

Antes da abertura econômica dos anos 90, o termo empreendedor era quase 

que desconhecido no Brasil. A abertura de pequenas empresas era difícil devido à 

instabilidade econômica e política, porém existiam sim empreendedores. Eles 
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atuavam dentro de grandes empresas em áreas como finanças e marketing, e em 

outras áreas empresariais. 

Atualmente de cada 100 empresas brasileiras, 95 são micro ou pequenas 

empresas, e elas representam mais da metade da força de trabalho brasileira, ou 

seja, 40 milhões de trabalhadores. 

Na percepção de Dornelas (2005, p 26): 

O movimento do empreendedorismo no Brasil começou a tomar 
forma na década de 1990, quando entidades como o SEBRAE 
(Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas) e Softex 
(Sociedade Brasileira para exportação de Software) foram criadas. 
Antes disso, praticamente não se falava em empreendedorismo e em 
criação de pequenas empresas. 
 

O SEBRAE busca oferecer o suporte desde o inicio do negocio até quando o 

empreendedor necessitar de algum tipo de consultório para melhorar a empresa. 

Conforme destaca Chiavenato (2004), as micros e pequenas empresas são 

um dos principais pilares da economia brasileira. Elas estão presentes em todas as 

partes do país, concorrendo com as médias e grandes empresas, disputando a 

preferência do mercado consumidor por seus produtos. 

 

 

2.2.3 O empreendedor 

 

 

Atualmente o mundo empresarial vem sofrendo mudanças constantes na 

expectativa de atender as necessidades e exigências de mercado, e é neste 

contexto que se encontram os empreendedores, que são responsáveis pelo 

surgimento de pequenas e micro empresas. Entretanto, segundo Dornelas (2001), o 

empreendedorismo vai além do ato de abrir empresas, empreender está relacionado 

à identificação, analise e implementação de oportunidades de negócios, tendo como 

foco a inovação e criação de valor. 

Ainda na visão de Dornelas (2001), os empreendedores são pessoas 

diferenciadas, que possuem motivação singular, apaixonadas pelo que fazem não se 

contentam em ser mais, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas. Uma 

vez que os empreendedores estão revolucionando o mundo, seu comportamento e o 

próprio processo empreendedor devem ser estudados. 
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Como explica Longenecker, Moore e Petty (1997), o conceito de 

empreendedor enfatiza aspectos básicos, sendo eles uma enorme necessidade de 

realização, ou seja, estes indivíduos gostam de competir com certo padrão de 

excelência. Outro aspecto é a disposição para assumir riscos moderados, na qual 

eles preferem situações arriscadas em que podem exercer certo controle sobre o 

resultado. E por fim uma forte autoconfiança, estas pessoas tem uma noção de 

domínio sobre os tipos de problemas que podem encontrar. 

O empreendedor normalmente é o tipo de pessoa que faz as coisas do seu 

jeito e tem dificuldade de trabalhar para alguém. 

Hisrich e Peters (2004) destacam que além dos aspectos do histórico do 

empreendedor, existem outras áreas a serem exploradas como o ambiente familiar 

na infância, a educação, os valores pessoais, a idade e o histórico profissional. 

O empreendedor de sucesso ao contrario de pessoas acomodadas, corre 

atrás de novas ideias e oportunidades. A criatividade nasce da incansável busca por 

informações sobre os mais diversos assuntos.  

Muitas vezes tornar-se empreendedor pode acontecer por acaso. E como 

explica Dornellas (2001), esta decisão ocorre devido a fatores externos, ambientais e 

sociais, a aptidões pessoais ou a soma de todos estes fatores. 

O talento empreendedor resulta da percepção, direção, dedicação e muito 

trabalho dos indivíduos. Quando este talento é somado à tecnologia e as pessoas 

têm boas ideias viáveis, e consequentemente o processo empreendedor esta 

prestes a ocorrer. E por fim, é necessário reunir conhecimento e habilidade para 

conseguir convergir em um mesmo ambiente o talento, a tecnologia e o capital. 

É necessário ressaltar que ter a ideia de um negócio e visualizá-lo, sem ter 

conhecimento algum sobre o ramo não adianta. Não é recomendável abrir uma 

empresa visando somente o lucro, deixando de lado o fato de se identificar com o 

ramo em que a empresa irá atuar. 

 

 

2.2.4 Empreendedor X Empresário  

 

 

Azevedo (1994) destaca que o empreendedor é aquele capaz de desenvolver 
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novos projetos e que assume a responsabilidade de conduzir um negócio, de tal 

forma que esse empreendimento funcione e alcance sucesso. É o que se dá na 

criação de empresas, indivíduos processa recursos, trabalho, materiais e outros de 

forma a obter um produto ou resultado de maior valor que os insumos iniciais. 

Desta forma, para empreender um novo negócio, há algumas características 

que irão diferenciar o empreendedor de apenas um empresário. Enquanto o 

empresário é aquele que possui uma empresa, investe e capital e visa o lucro. O 

empreendedor é aquele que se envolve na criação do negocio, sendo reconhecido 

por características que podem ser observadas na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-Principais traços de comportamento do empreendedor 
Fonte: Maximiano (2006, p.4) 
 

Verifica – se na figura os seis principais traços de comportamento do 

empreendedor: criatividade, disposição para assumir riscos, otimismo, perseverança, 

senso de independência e capacidade de implementação. 

 

Segundo Maximiano (2006, p 4): 

Há inúmeras vantagens concretas em criar e operar um negócio próprio. O 
empresário não tem chefe e depende de suas próprias decisões. Pode 
inovar e experimentar novas ideias em seu negocio, estimulado por sua 
criatividade ou pela concorrência. Tem perspectivas de ganhos financeiros 
consideráveis, se alcançarem êxito, o que lhe trará o reconhecimento da 
comunidade, como conviver com a instabilidade das eventuais mudanças no 
ambiente externo. 
 

Em síntese, o empreendedor é a pessoa responsável por idealizar e realizar 

CRIATIVIDADE 

CAPACIDADE DE 
IMPLEMENTAÇÂO 

SENSO DE 
INDEPENDÊNCIA 

DISPOSIÇÃO PARA 
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coisas novas, que lhe traga vantagens desafiadoras e total liberdade de conduzir seu 

próprio negócio, o empresário é o individuo que investe recursos em um negócio 

com o proposito de obter um retorno esperado. 

A seguir descrever – se – a sobre o plano de negócio, uma ferramenta valiosa 

para o empreendedor conduzir seus negócios. 

 

 

2.3 Plano de Negócios 

 

 

O plano de negócios tem se revelado o mais completo e indispensável 

instrumento de planejamento para as empresas, tanto nos primeiros momentos de 

atividade quanto na distinção dos resultados depois de alguns anos de atuação no 

mercado.  

Dornelas (2001) define o plano de negócio como um documento usado para 

descrever um empreendimento e o modelo de negócios que sustenta a empresa. O 

plano de negócio permite ao empreendedor situar – se no seu ambiente de negócio. 

Já para Dolabela (1999, p. 27) “o plano de negócios é a validação da ideia, a analise 

de sua viabilidade como negócio”. 

O plano de negócios é uma das principais armas de gestão que o 

empreendedor possui para ter sucesso em seu empreendimento. Identifica e 

compreende melhor a empresa, tanto para os agentes internos quanto para os 

externos. 

Chiavenato (2004, p.128) explica que: 

O plano de negócios – business plan – é um conjunto de dados e 
informações sobre o futuro empreendimento, que define suas principais 
características e condições para proporcionar uma analise da sua 
viabilidade e dos seus riscos, bem como para facilitar sua implantação. É 
uma espécie de plano de viabilização de uma ideia, um pequeno check list 
para não deixar passar nada despercebido. 
 

Maximiano (2007, p. 362) explana que “um plano de negócios é uma 

descrição detalhada do empreendimento – o produto ou serviço a ser fornecido e 

todos os aspectos da operação da futura empresa”. 

Um bom plano de negócios é uma combinação entre técnica, experiência e 

bom senso empresarial, um roteiro a ser pensado e seguido, que por si só não 
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garante o sucesso do empreendimento, mas aumenta suas chances. 

 

 

2.3.1 Estrutura 

 

 

O desenvolvimento do plano de negócios conduz e obriga o empreendedor a 

concentrar-se na análise do ambiente de negócios, nos objetivos, nas estratégias, 

nas competências, na estrutura, na organização, nos investimentos e nos recursos 

necessários, bem como no estudo da viabilidade do modelo do negócio. 

De acordo com Biaggio e Batocchio (2005), não existe um tamanho ou uma 

composição ideal de um plano de negócios. Cada um deve procurar o que melhor 

lhe convém, de acordo com seus objetivos e a utilização do plano de negócios. 

Para Dornelas (2001), não existe uma estrutura rígida e especifica para se 

escrever um plano de negócios, pois cada negócio tem suas particularidades, e 

assim é impossível definir um modelo para o plano de negócios que seja universal e 

aplicado a qualquer negócio. 

Embora se encontrem variações estruturais, o contexto geral dos dados e das 

finalidades da análise é comum, o que pode mudar é a forma e a sequência. Os 

vários interessados no plano de negócios estão focados primeiramente na lógica do 

modelo, na consistência, na viabilidade econômico-financeira, nos riscos e nas 

condições de sustentabilidade. É necessário destacar que um plano de negocio deve 

conter as seguintes etapas: sumário executivo, análise estratégica, descrição do 

negócio, equipe de gestão, plano operacional, plano de recursos humanos e plano 

financeiro. 

O Quadro 2 demonstra a estrutura de um plano de negócios na concepção de 

três autores. 
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Etapas Dornelas Degen Biaggio e Battochio 

Capa X X X 

Sumário X X X 

Sumário Executivo X X X 

Descrição da Empresa X X X 

Produtos e serviços X X x 

Mercado e Competidores X X X 

Plano de Marketing X X X 

Análise Estratégica X X X 

Plano Financeiro X X X 

Plano operacional   X 

Quadro 2-Comparação de estruturas de Plano de Negócios 
Fonte – Elaborada pela acadêmica 
 

Observa-se que não existem muitas divergências nas opiniões dos autores 

quanto à estrutura do plano de negócios, apesar deles afirmarem não ter uma 

estrutura rígida. 

 

 

2.3.2 Etapas do Plano de Negócio 

 

 

 Como apresenta o quadro anterior, um plano de negócios deve seguir 

algumas etapas. Sendo a primeira o sumario executivo, na qual os objetivos do 

plano de negócios e o público-alvo são determinados, pois é por meio dessa seção 

que os objetivos serão apresentados ao leitor.  

Dornelas (2001) define o sumário executivo como a principal seção do plano 

de negócios, na qual deve se expressar uma síntese do que será apresentado na 

sequência, preparando o leitor e atraindo – o para uma leitura com mais interesse. 

Ainda de acordo com Biaggio e Batocchio (2005), o sumario executivo é 

obrigatoriamente a ultima tarefa do plano, pois deve conter as informações mais 

relevantes. Na primeira parte, deve-se fazer uma apresentação geral do negocio, já 

na segunda parte descreve- se por que a empresa elaborou o plano de negocio, e 

quais são os fatores críticos de sucesso e o que impede a empresa de atingir seus 
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objetivos. E por fim, a terceira etapa na qual se deve apresentar uma síntese da 

analise de mercado e das condições financeiras da empresa, destacando os fatores 

favoráveis ao sucesso. 

Após o sumario executivo é necessário fazer a descrição da empresa, na qual 

se apresenta um breve resumo da organização da empresa. É nesta etapa que se 

realçam as características do negocio. 

De acordo com Biaggio e Batochio (2005), a fase do sumário executivo 

explicitará o nível de organização empresarial do negócio, a história, a constituição 

jurídica, a situação atual e as projeções futuras, tanto para pesquisa e 

desenvolvimento como para atividades operacionais e financeiras. 

Dornelas (2001, p 123) enfatiza que o “aspecto mais importante da descrição 

do negocio é mostrar que a empresa possui pessoas qualificadas e 

comprovadamente experientes no nível de comando”. 

Já a etapa de planejamento é uma forma de preparar um plano para que 

futuramente o mesmo seja praticado já com um estudo de vários fatores necessários 

para o bom funcionamento de um negocio em longo prazo. 

De acordo com Lacombe (2003, p. 162) planejamento “engloba decisões, com 

base em objetivos, em fatos e na estimativa do que ocorreria em cada alternativa. 

Planejar é, portanto, decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer”. 

Desta forma pode perceber – se que o planejamento deve ser instituído para 

qualquer tipo de empreendimento que possa ser executado em um  determinado 

tempo, assim, estará se precavendo e tendo uma fundamentação necessária para a 

tomada de decisao. 

Robbins (2000, p. 116) cita: 

O planejamento compreende a definiçao das metas de uma organização, o 
estabelecimento de uma estrategia global para alcançar essas metas e o 
desenvolvimento de uma hierarquia de planos abrangente para integrar e 
coordenar atividades. Diz respeito, portanto, aos fins e tambem aos meios. 
 

Sendo assim, o planejamento ajuda na direção, redução de impactos nas 

mudanças, minimiza o desperdício e a redundância e ainda fixa os padrões para 

facilitar o controle. 

O planejamento estratégico é uma forma de posicionamento da empresa 

diante do mercado. Ele serve de alicerce para implantar todas as ações da 

organização. É nesta seção do plano de negócios que são definidos os caminhos 

que a empresa seguirá, o posicionamento, objetivos do negócio, sua visão e missão. 
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De acordo Drucker (2006), o planejamento estratégico é o processo continuo 

de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar 

decisões atuais que envolvam riscos, e, além disso, organizar sistematicamente as 

atividades necessárias à execução das decisões.  

Outra fase com grande importância é o plano de marketing, que constitui o 

principal elo entre o empreendedor e o cliente. É por meio dele que o cliente recebe 

o produto/serviço no momento certo, com características e preços adequados. 

Entretanto, o mercado de clientes é limitado e mutável. Há muitos empreendedores 

tentando fazer o mesmo. E é isto que caracteriza o novo mundo de negócios, a 

competitividade. 

Biaggio e Batocchio (2005) definem o plano de marketing como a forma que a 

empresa atuará para levar seus produtos ao consumidor. Por melhor que seja o 

produto de uma empresa, isso, não garante o mercado. É por meio do plano de 

marketing que a empresa desperta o desejo de compra. 

É nesta etapa que se realiza a análise de mercado, considerada por muitos a 

parte mais importante de um plano de negócios, e também a mais difícil para ser 

feita, pois toda a estratégia do negócio depende de como a empresa se aproximará 

do cliente, sempre buscando ser diferente da concorrência, agregando mais valor ao 

seu negócio. 

Conforme Dornelas (2001), a análise do ambiente de negócios mostra como o 

mercado se apresenta para a empresa. Entretanto, é necessário que a empresa 

conheça seus pontos fortes e fracos, para que consiga definir as oportunidades de 

negocio mais atrativas e quais as ameaças está sujeita, para então definir objetivos 

e metas, além de sua estratégia de negocio. 

Outra fase do plano de negocio que não pode ser esquecida é o 

planejamento operacional, ele está relacionado à forma de a empresa operar, 

incluindo desde a maneira de gerenciar o negócio até a maneira de executar, 

distribuir e controlar produtos ou serviços. 

Para Biaggio e Batochio (2005, p. 166): 

[...] essa seção definirá a forma como a empresa realiza o trabalho, como 
cuida da qualidade dos produtos e processos, como utiliza seus 
equipamentos e recursos, como se relaciona com as pessoas que fazem 
parte do quadro de colaboradores, como controla seus custos, e assim por 
diante. 
 

O plano operacional geralmente descreve sobre a estrutura funcional, 
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produção, aquisição, custos, qualidade, sistema de gestão, embalagem e transporte, 

além de fazer a descrição da unidade física. 

E por fim, o planejamento financeiro. As decisões empresariais geralmente 

são tomadas a partir de dados financeiros que refletem uma situação passada. 

Entretanto, atualmente isto é cada vez menos recomendado, pois com o dinamismo 

do mercado, as rotinas do passado não se repetem no futuro. 

Para atingir os objetivos financeiros estipulados pelo empreendedor é 

necessário que se faça uma analise detalhada de todas as operações financeiras, na 

qual Dolabela (2006) expõe seis operações (investimento inicial, projeção de 

resultados, projeção de fluxo de caixa, projeção de balanço, ponto de equilíbrio e 

analise de investimento). 

A inclusão de um plano financeiro dentro de um plano de negócios procura 

demonstrar um conjunto de projeções abrangentes que possam refletir o 

desempenho futuro da empresa. Se bem elaboradas e fundamentadas, essas 

projeções mostrarão uma imagem de estabilidade e de ganhos dignos de credito, 

sendo assim um dos principais pontos de avaliação da atratividade da empresa.  

Biaggio e Batocchio (2005), afirmam ainda que o administrador deve 

estabelecer as metas financeiras de seu negocio, e por meio dos instrumentos 

financeiros, acompanhar seu êxito. Com o planejamento é possível estabelecer e 

cumprir as respectivas metas ou redefini-las. 

Elaborando estas etapas pode se dizer que o plano de negócios está 

completo. Desta forma será um documento balizador da empresa nos próximos 

anos. As empresas nascentes poderão valer-se de um plano de negócios menos 

detalhado, porém completo, isto é, que contemple todas as fases do negócio 

 

2.4 Modelo de plano de negócio SEBRAE 

 

 

Empresários e interessados em abrir um negócio contam com uma ferramenta 

do SEBRAE Minas, o software gerencial “Como Elaborar um Plano de Negócio”. O 

programa está disponível para download no site www.sebraeminas.com.br e tem o 

objetivo de contribuir para o aprimoramento da gestão de pequenos negócios. Após 

preencher o plano de negócio, o cliente tem ainda a possibilidade de enviar o 

http://www.sebraeminas.com.br/
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documento para ser avaliado por um consultor do SEBRAE Minas. 

Com o software de plano de negócio do SEBRAE, o empreendedor consegue 

descrever quais os objetivos do empreendimento e quais passos devem ser dados 

para que eles sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas.  

O quadro 3 a seguir explana os planejamentos utilizados no plano de negócio, 

bem como suas estruturas: 

 

Planejamento Estrutura 

 
Sumário Executivo 

Dados dos empreendedores 
Dados do empreendimento 

Missão da empresa 
Setores de atividades 

Forma jurídica 
Enquadramento tributário 

Capital social 
Fonte de recursos 

Análise de Mercado 

Estudo dos clientes 
Estudo dos concorrentes 
Estudo dos fornecedores 

 
Plano de Marketing 

Descrição de produtos e serviços 
Preço 

Estratégias promocionais 
Estrutura de comercialização 

Localização do negocio 

Plano Operacional 

Capacidade produtiva/comercial/serviços 
Processos operacionais 
Necessidade de pessoal 

Plano Financeiro 

Estimativa de investimentos fixos 
Capital de giro 

Investimento pré-operacionais 
Investimento total 

Estimativa do faturamento mensal 
Estimativa custo unitário de matéria prima 

Estimativa custo comercialização 
Apuração dos custos dos materiais diretos 
Estimativa dos custos com mão de obra 

Estimativas com os custos com depreciação 
Estimativa dos custos fixos operacionais 

mensais 
Demonstrativo de resultado 
Indicadores de viabilidade 

Avaliação 
estratégica 
 

Análise da matriz F.O.F.A 

Quadro 3-Estrutura do plano de negócios Software SEBRAE 
Fonte – Software – Como elaborar um plano de negócio 

 
Analisando as etapas que devem ser seguidas no modelo de plano de 

negócio do SEBRAE-MG, é possível perceber que ele é bem rigoroso, e leva em 

consideração vários fatores, procurando ter o mínimo de erros possíveis, 
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aumentando assim as chances de sucesso do novo empreendimento. 

2.5 MPES – Micro e Pequenas Empresas 

 

 

Neste tópico serão apresentados alguns conceitos e dados importantes a 

respeito das micro e pequenas empresas no Brasil, critérios de definição e principais 

características, além de sua importância para a economia brasileira. 

  

 

2.5.1 Conceitos e definições 

 

 

Existem diferenças sobre a conceituação e delimitação do segmento das 

micro e pequenas empresas. Observa-se na prática uma diversidade de critérios 

para definição, tanto por parte da legislação, como parte de instituições financeiras 

oficiais e órgãos representativos do setor. Utilizam-se os critérios de faturamento, 

numero de pessoas empregadas, ou até mesmo ambos. Esta diferença de conceitos 

pode vir do fato que a finalidade para qual é feito este enquadramento diverge de 

instituição para instituição. 

Longenecker, Moore e Petty (1997), citam que especificar qualquer padrão de 

tamanho para definir pequenas empresas é algo necessariamente arbitrário porque 

as pessoas adotam padrões diferentes para propósitos diferentes. 

O Quadro 4 apresenta os critérios adotados para definição de micro e 

pequenas empresas no Brasil: 

Critérios de Enquadramento Valor da Receita Número de pessoas 
empregadas 

Decreto nº 5028 de 31 de março de 2004 
Microempresas 

Empresas de Pequeno Porte 

Até 434 mil reais 
De 434 mil reais a 2,2 milhões 

de reais 

 

SEBRAE 
Microempresas 

Empresas de Pequeno Porte 

 Até 9 
 

De 10 a 49 

BNDES (critério dos países do 
MERCOSUL para fins creditícios). 

Microempresas 
Empresas de Pequeno Porte 

Até 400 mil dólares (cerca de 
940 mil reais) 

De 400 mil dólares a 3,5 
milhões de dólares (cerca de 

8,2 milhões de reais). 

 

Quadro 4:Definição de Micro e Pequenas Empresas 
Fonte: SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2009) 
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É importante ressaltar que o critério de classificação das MPE’s por numero 

de pessoas ocupadas não leva em conta as diferenças entre atividades com 

diferentes processos produtivos, com uso intensivo de tecnologias da informação ou 

forte presença de mão-de-obra qualificada. Levando este fator em consideração 

pode ocorrer em algumas atividades a realização de alto volume de negócios com 

utilização pouca de mão-de-obra. 

Assim como toda comunidade empresarial, as pequenas empresas 

contribuem inquestionavelmente para o bem estar econômico do país. Entretanto, as 

pequenas empresas possuem algumas características que as tornam importantes. 

Longenecker, Moore e Petty (1997), destacam que as MPE’s proporcionam 

contribuições especiais como novos empregos, introduzem inovações, estimulam 

competição, auxiliam as grandes empresas e produzem bens e serviços com 

eficiência. 

 

 

2.5.2 Empresa Familiar 

 

 

A empresa familiar se tornou um objeto de estudo específico em muito pouco 

tempo, pelo fato de ter forte domínio sobre o ambiente econômico na maioria dos 

países industrializados e emergentes. Ela é considerada complexa, pois o que 

muitas vezes dificulta sua administração são os laços bastante estreitos entre 

família, propriedade e gestão. 

Este tipo de empresa precisa definir com objetividade como os parentes estão 

contribuindo para o sucesso do empreendimento, além de identificar as suas forças 

e fraquezas, para construir sobre as primeiras e neutralizar as últimas. 

Conforme Gersick (1997), as empresas familiares são a forma predominante 

de empresas em todo o mundo. Elas ocupam uma parte muito grande da paisagem 

econômica e social. 

Longenecker, Moore e Petty (1997, p 64), explicam: 

A empresa familiar compõe-se de uma família e uma empresa. Embora 
sejam instituições separadas – cada uma com seus membros, metas e 
valores próprios – são levados a uma condição de superposição nos 
negócios.  
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O objetivo da família é o máximo desenvolvimento possível de cada membro 

independentemente das limitações em habilidades. Entretanto o objetivo dos 

negócios é a lucratividade e a sua sobrevivência. Desta forma, há uma possibilidade 

de harmonia ou conflito entre ambos objetivos, e assim em curto prazo, o que é 

melhor para a família pode não ser o melhor para a empresa. 

 

 

2.6 Varejo 

 

 

Este item explica o seguimento no qual o presente plano de negócios será 

apresentado, o estudo da viabilidade da implantação de uma casa de carnes no 

município de Luís Alves/SC. 

Na visão de Cobra (2009, p.252): 

 
O varejo é o representante de vendas de uma ampla linha de produtos, de 
um ou mais fabricantes. Assume estoques, expõe e vende produtos de 
diversas marcas, quase sempre dentro de uma linha de comercio: 
alimentos, roupas, eletroeletrônicos, automóveis, sapatos, perfumes e 
cosméticos etc. Exerce uma grande variedade funções, faz propaganda de 
uma ou mais marcas, oferece garantia adicional aos prazos de garantia do 
fabricante, presta informações para o fabricante, entre outras atividades. 
 

Kotler (2006) enfatiza que as atividades de venda de bens ou serviços 

diretamente aos consumidores finais são definidas como varejo. O local onde os 

produtos ou serviços são vendidos não é importante. Da mesma forma, todas as 

maneiras pela quais estes bens ou serviços são vendidos estão incluídas no 

conceito de retalho. 

O sucesso do varejista é a escolha de um bom ponto comercial, só mantendo 

um bom ponto ele pode ser uma pessoa "comum" nos outros P's que se garante. 

Este conceito é uma orientação de gestão que faz o varejista focar a determinação 

das necessidades dos seus mercados-alvo e a satisfação das mesmas mais eficaz e 

eficientemente que os seus concorrentes.  

Na percepção de Cobra (2009, p.257): 

Preço atrativo, oferta unica e publicidade sedutora sao apenas algumas das 
armas do varejo. Suas estrategias sao inumeras, e vao do emocional ao 
racional com uma velocidade arrasante. Na luta para conquistar o cliente, 
tudo é valido, menos a falta de ética ou venda enganosa. 
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Os varejistas devem criar estratégias de marketing baseadas em objetivos 

globais e planos estrategicos. A primeira e principal tarefa no desenvolvimento de 

uma estrategia de varejo é definir o mercado alvo, onde de inicio segmenta-se o 

mercado a ser explorado. 

Conforme Churchill e Peter (2000, p 416) “varejista é o intermediario que se 

dedica principalmente para vender para os consumidores finais”. Sendo assim, após 

comprar a mercadoria de fabricantes ou atacadistas, os varejistas se dedicam a 

vendas individuais, seja em lojas ou não. 

Desta forma o varejo pode ser feito em loja ou não. O varejo com loja ainda é 

desmembrado em lojas especializadas, lojas de consumo em massa e lojas de 

conveniência. 

As lojas especializadas são quando os consumidores procuram uma 

categoria particular de produtos ou desejam se valer da competência dos 

vendedores. Churchill e Peter (2000) destacam que estas lojas são as “matadoras” 

da categoria, porque devido a seu sortimento profundo a preços baixos, torna-se 

dificil concorrer com elas nas categorias de produtos que oferecem. 

Já as lojas de consumo em massa sao varejistas que oferecem um sortimento 

mais amplo, porém mais comum do que as lojas especializadas. E por fim, as lojas 

de conveniência, a qual é procurada por consumidores com falta de tempo, pois ali 

encontram tudo o que precisam. Segundo, Churchill e Peter (2000) essas lojas 

estocam os tipos de produtos que atendem as necessidades imediatas e cobram 

preços elevados em troca da ausencia de filas e dos horarios flexiveis. 

Como nem todo varejo é feito em loja, os consumidores também compram por 

meio de catálogos, ofertas na televisão, máquinas de venda e, cada vez mais pela 

internert. Este tipo de varejo é dividido em dois tipos básicos: máquinas de vendas e 

varejo sem loja. 

Churchill e Peter (2000, p.420) enfatizam “que a máquina de venda é uma 

comercialização automática adequada a produtos que podem ser vendidos via 

cartão de crédito ou por quantias relativamente pequenas”. 

Já o marketing direto está relacionado a campanhas de marketing que 

utilizam vendedores ou um veiculo impessoal, como por exemplo, correio, e-mail ou 

telefone, para solicitar os pedidos dos consumidores. 
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2.7 Produtos X Serviços 

 

 

Conhecer bem o produto é o primeiro passo de uma boa estratégia de 

vendas, ou seja, por melhor que seja o vendedor, se ele não conhecer bem o 

produto, não conseguirá jamais convencer os consumidores. Entender o motivo pelo 

qual o produto/serviço adquirido pelo cliente pode ser o grande diferencial no 

momento de uma venda. 

Conforme Dornelas (2001), posicionar o produto no mercado significa 

direcionar o produto para atender as expectativas e necessidades do cliente-alvo, no 

segmento de mercado definido. A partir disso, a empresa estabelece uma imagem 

do produto junto ao cliente, tentando se diferenciar da concorrência. 

Kotler (2006) destaca que produto é qualquer coisa que possa ser oferecida a 

um mercado para atenção, aquisição, uso ou consumo, e que possa satisfazer a um 

desejo ou necessidade. 

O produto é o primeiro elemento do composto mercadológico: todos os 

demais componentes dependem do estudo e conhecimento do produto. A 

propaganda, o preço e a distribuição só podem ser definidos após um estudo do 

produto e da identificação de seu mercado-alvo. Assim os fatores diretamente 

relacionados à oferta de marketing são aqui estudados. 

Já os serviços agregados têm se tornado cada vez mais comuns como um 

importante fator de diferenciação. Kotler (2000) coloca que quando um produto não 

pode ser facilmente diferenciado a chave do sucesso está em oferecer um serviço 

que agregue valor ao produto oferecido. Dentre os serviços mais frequentes estão à 

facilidade em fazer o pedido, a forma como o produto é entregue ao cliente (e isso 

inclui o atendimento ao cliente e como ele recebe este produto), a instalação de 

equipamentos, treinamento e consultoria aos consumidores de forma a maximizar a 

utilidade do produto, assistência técnica, entre diversas outras opções. 

Las Casas (2002) destaca que os serviços constituem uma transação 

realizada por uma empresa ou por um elemento, cujo objetivo não está associado à 

transferência de um bem. 

Os serviços são intangíveis, ou seja, não podem ser sentidos, não constituem 

um objeto a ser avaliado e sim uma ação. O serviço não pode ser avaliado antes de 

consumido, assim, devem ser dadas diversas evidências de que o serviço que será 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
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oferecido esteja de acordo com as expectativas do cliente. Cuidados com aparência, 

localização, atendimento passam a ser centrais. 

Fitzsimmons (2005, p 30) enfatiza: 

Serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza 
mais ou menos intangível que normalmente, mas não necessariamente, 
ocorrem interações entre consumidores e empregados de serviços e/ou 
recursos físicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor do serviço, que são 
oferecidos como soluções para os problemas do consumidor. 

 
Independentemente do tipo, o serviço na sua essência é aquela ação, 

desempenho que se transfere. Las Casas (2002) cita que os serviços são 

transferidos em diferentes níveis, quer no aspecto de duração, quer no aspecto de 

intangibilidade. 

 

 

2.8 Análise de Mercado 

 

 

É por meio da análise de mercado, que o pesquisador busca informaçoes 

sobre o setor em estudo, sobre a clientelaa, sobre a concorrência e sobre os 

fornecedores. Para Dolabela (2006), a analise de mercado identifica oportunidades e 

ameaças, os pontos fortes e fracos da concorrencia e suas estrategias, a demanda, 

e os desejos e necessidades dos consumidores. Desta forma, esse levantamento de 

informação permite análise do ambiente-macro e do ambiente-micro do setor. 

Conforme Cobra (1992), a pesquisa de mercado é entendia por 

muitos autores de marketing como sendo qualquer esforço planejado e organizado 

para obter fatos e conhecimentos novos que facilitem o processo de decisão de 

mercado. 

Kotler,1999,p.33 enfatiza que: 

A empresa deve analisar seus mercados e ambientes de marketing a fim de 
descobrir oportunidades atraentes e evitar ameaças ambientais. Deve 
analisar suas forças e fraquezas, e tambem as ações dos mercados atuais e 
potenciais, para detrminar que oportunidades devem ser perseguidas. A 
análise de marketing fornece informações e outros subsiduos às outras 
funções de administração de marketing. 

Com as projeções de mercado nas mãos o empreendedor se utiliza agora de 

informações coletadas junto aos seus concorrentes, fornecedores e clientes. 

O máximo de informações sobre o produto ou serviço deve ser utilizado na 
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análise de mercado. Birley e Musyka (2004) contribuem para a construção de um 

plano de negócios ao afirmarem que o plano deve apresentar tantas informaçoes 

quanto existerem sobre o produto/serviço, e os beneficios que eles proporcionarão 

aos seus consumidores. Recursos graficos devem ser utilizados. Os diferenciais em 

relação a concorrencia devem ser apontados. Devem – se tambem demonstrar quais 

são os potenciais clientes e fornecedors. Como serão controlados os custos de 

produçao. Quais serão os métodos de controle de qualidade. 

A pesquisa de marketing ou análise de mercado se tornou algo fundamental 

para as empresas, pois por meio dela é que se obtém informações sobre o que 

mercado onde pretende atuar, clientes e o seu perfil, público – alvo e tantos outros 

objetivos. E são estas informações, tão valiosas que vão contribuir diretamente para 

o sucesso das novas empresas e as que já atuam no mercado. 

De acordo com Malhotra (2001), a pesquisa de marketing pode ser 

considerada como um instrumento de pesquisa cientifica, contendo procedimentos 

sistemáticos, metodologias bem documentadas e planejadas antecipadamente, 

sempre que possível. Procura fornecer informações precisas, que demonstram uma 

situação verdadeira de forma objetiva. 
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3. DESENVOLVIMENTO PLANO DE NEGÓCIO 

 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar a elaboração do plano de 

negócios para o estudo da viabilidade de uma casa de carnes na cidade de Luís 

Alves/SC. 

 

 

3.1 Caracterização da empresa  

 

 

A empresa Abatedouro de Bovinos Rainert Ltda. iniciou suas atividades no 

ano de 1975 na cidade de Luís Alves produzindo aproximadamente cerca de 2000 

kg de carne bovina por mês. Com o passar dos anos e o crescimento de mercado, 

este numero aumentou consideravelmente chegando a 85.000 kg de carne/mês. 

Para comportar a demanda muitas modificações tiveram que ser realizadas 

para se adequar às normas estabelecidas, e assim a estrutura mudou 

completamente. Sendo assim, pode-se perceber na Figura 2 a situação atual dos 

processos da empresa, e como ela pretende ficar com a ampliação: 

 

 

Figura 2:Processo atual e o novo processo 
Fonte – A acadêmica 

A Figura 2 permite observar a nova ramificação nos processos do abatedouro, 
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ou seja, com a ampliação a distribuição será feita também no varejo. 

Com a exigência de qualidade por parte dos consumidores, e 

consequentemente de órgãos responsáveis, o abate de bovinos hoje segue uma 

linha de produção rigorosa. Para atender estas normas o abate é humanitário, ou 

seja, é realizado com pistola pneumática. Além disso, as câmaras frias e 

embalagens seguem as exigências da CIDASC (Companhia Integrada de 

Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina). 

A empresa atualmente possui uma área de 2000m², onde abate cerca de 400 

bois por mês. Os produtos fornecidos são todos os cortes bovinos in natura, e está 

começando a fornecer cortes embalados a vácuo. 

Para atender essa demanda a empresa conta com 12 funcionários entre 

produção e administrativo. 

A distribuição é feita em vários supermercados, açougues e restaurantes dos 

municípios da região do Vale do Itajaí, entre eles: Luís Alves, Itajaí, Blumenau, 

Balneário Camboriú e Nova Trento. Entretanto os fornecedores de matéria prima 

estão localizados na região serrana e oeste de Santa Catarina. 

A região do Vale do Itajaí possui uma grande concentração de frigoríficos e 

distribuidoras de carnes. Sendo três somente na cidade de Luís Alves. Podemos 

perceber esta concentração na Figura 3. 

 

Figura 3: Mapa de concorrentes 
Fonte – A acadêmica 

Os pontos vermelhos no mapa acima representa a grande concentração de 
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frigoríficos nos municípios próximos, é principalmente devido a este motivo que se 

percebe a necessidade de diversificação da empresa.  

De acordo com Porter (1986), a rivalidade entre os concorrentes de uma 

indústria pode ser definida como a disputa por posição entre as empresas que já 

atuam em um mesmo mercado. Ela é caracterizada pelo uso de táticas como: 

concorrência de preços, batalha de publicidade, introdução e aumento dos serviços 

ou das garantias dos compradores.  

Devido a este grande numero de concorrentes é que se vê a necessidade de 

diversificar a empresa. 

 

 

3.1.1 Missão, visão e valores. 

 

 

O planejamento estratégico é uma forma de posicionamento da empresa 

diante do mercado. Ele serve de alicerce para implantar todas as ações da 

organização. É nesta seção do plano de negócios que são definidos os caminhos 

que a empresa seguirá, o posicionamento, objetivos do negócio, sua visão e missão. 

De acordo Drucker (2006), o planejamento estratégico é o processo continuo 

de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar 

decisões atuais que envolvam riscos, e, além disso, organizar sistematicamente as 

atividades necessárias à execução das decisões. 

A empresa ainda não possuía formalmente missão e visão. A missão deve 

apresentar o propósito da empresa e traçar um quadro atraente da mesma. A missão 

diz respeito ao relacionamento da empresa com seus clientes, fornecedores e 

funcionários.  

 De acordo com Oliveira (2007) missão é a razão de ser da empresa. Neste 

ponto procura-se determinar qual o negócio da empresa, por que ela existe, ou 

ainda, em que tipos de atividades a empresa deverá concentrar-se no futuro. 

Chiavenato (2008) ressalta que missão é a razão de ser do próprio negocio, 

por que ele foi criado e para que ele exista em síntese a missão da empresa define 

os produtos/serviços, os mercados e a tecnologia, refletindo os valores e as 

prioridades do negocio. 
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Desta forma o Abatedouro de Bovinos Rainert tem como missão: 

 

 “Produzir e comercializar carnes bovinas in natura e a vácuo, satisfazendo as 

necessidades dos clientes e prezando pela qualidade dos produtos, atendendo as 

legislações ambientais exigidas”.  

 

Entretanto, a visão é a imagem que o empreendedor tem em relação ao futuro 

de seu negocio. Ela consiste em visualizar qual a imagem que se tem da empresa 

quando se chegar lá. Sendo assim, ela permite desdobrar os objetivos a serem 

alcançados. 

A visão de uma empresa de acordo com Biaggio e Batocchio (2005) deve 

refletir as aspirações e as crenças da organização, ela espelha a relação 

organização-sociedade. E é de fundamental importância que seja elaborada pelos 

níveis mais altos da empresa. 

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), a visão é um retrato do que a empresa 

pretende ser e, em termos amplos, o que pretende realizar. Visão é pensar no 

“quadro geral” com uma paixão que ajuda as pessoas a sentirem o que devem fazer. 

Como a empresa objeto de estudo não possuía visão foi estabelecido a 

seguinte:  

 

“Ser reconhecida no setor de agronegócio como referência de qualidade de 

produtos e atendimento”. 

 

Já os valores da empresa devem ter forte interação com as questões éticas e 

morais da empresa. Se forem verdadeiros, servem como sustentação da vantagem 

competitiva da empresa. 

Conforme sustenta Oliveira (2007), valores representam o conjunto dos 

princípios e crenças fundamentais de uma empresa, bem como fornecem 

sustentação para todas as suas principais decisões. 

Desta forma pode citar-se os seguintes valores:  

 

 Honestidade;  

 Excelência;  

 Ética;  
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 Comprometimento;  

 Respeito ao meio ambiente. 

 

 

3.2 Resultado da Pesquisa 

 

 

A pesquisa de mercado foi realizada na cidade de Luís Alves/SC, durante o 

mês de agosto de 2011, considerando uma população com amostra de 134 pessoas. 

O questionário foi aplicado de forma direta pela acadêmica, para consumidores 

atuais do frigorifico e outras pessoas da própria cidade. 

Na aplicação dos questionários, percebeu-se que uma porcentagem deles 

foram respondidos com pouco interesse por parte dos informantes, entretanto isso 

não compromete o desenvolvimento do trabalho . 

A apresentação dos resultados ocorre da seguinte forma: perfil do 

consumidor, hábitos de compra e satisfação com o serviço do frigorifico e casa de 

carnes. 

 

3.2.1 Perfil do consumidor  

 

 

Neste item procura–se identificar o perfil do consumidor do frigorifico, no 

Gráfico 1, apresenta- se a classificação dos consumidores segundo o gênero: 

 
Gráfico 1: Gênero do Consumidor 
Fonte – Dados Primários 
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No Gráfico 1, pode-se perceber que a amostra apresenta se equilibrada, pelo 

fato de o número de homens e mulheres pesquisados estar bem próximos. Este 

equilíbrio torna a amostra mais confiável para a elaboração da empresa.  

 

 
              Gráfico 2: Estado Civil 

Fonte – Dados Primários 

 
No Gráfico 2, explana-se sobre o estado civil dos informantes. Como se pode 

perceber 69% das pessoas são casadas e 8% possuem uma união estável, o que é 

um ponto positivo para o plano, pois indica que estas pessoas possuem 2 ou mais 

pessoas na família, e consequentemente isto representa mais consumo. 

 

 
Gráfico 3: Quantidade de pessoas na família 
Fonte – Dados Primários 

 

No Gráfico 3, apresenta se a quantidade de pessoas na família, percebe-se 

que a maioria dos pesquisados possuem 3 ou mais pessoas na família, o que é 

favorável para o plano negócio, pois quanto maior o número de pessoas, maior o 
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consumo. 

No próximo gráfico temos o grau de escolaridades das pessoas pesquisadas. 

 

 
Gráfico 4: Grau de escolaridade 
Fonte – Dados Primários 

 

O Gráfico 4 representa o grau de escolaridade dos informantes, na qual pode-

se notar que mais da metade deles possui ensino médio, e 36 % ensino 

fundamental. Este índice leva a entender que estas pessoas possuem um poder de 

escolha maior, sendo assim procuram por qualidade e preço adequado. 

No Gráfico 5 está especificado as profissões dos informantes: 

 

 
Gráfico 5: Profissão dos consumidores 
Fonte – Dados Primários 

 

Já o Gráfico 5 demonstra as profissões das pessoas questionadas, desta 

forma observa-se que mais de 95% das pessoas possuem um emprego fixo ou são 

aposentadas. Isto representa uma renda fixa mensal, o que é favorável para um 
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comércio, pois ele é movido por estes tipos de pessoas. 

O Gráfico 6 demonstra a renda familiar destas pessoas: 

 

 
Gráfico 6:Renda Familiar 
Fonte – Dados Primários 

 

No Gráfico 6, apresenta-se a renda familiar dos pesquisados, na qual 34% 

possui renda familiar de 01 a 03 salários mínimos e 63% totaliza de 04 a 10 salários 

minimos. O fato de grande parte receber de 4 a 10 salários contribui para o plano, 

pois os pesquisados podem reservar uma parte maior para a compra de carnes. 

 

 

3.2.2 Hábitos de Compra 

 

 

Nesta etapa são apresentados gráficos referentes a pesquisa de mercado 

realizada, na qual foi subdividida em tipos de carne consumida, preferências na hora 

da compra, quantidades consumidas e valores gastos. 

No Grafico 7, está ilustrado a preferência dos informantes quanto ao tipo de 

carne: 
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Gráfico 7: Tipos de carne consumida 
Fonte – Dados Primários 

 

O Gráfico acima demostra a preferência dos pesquisados em relação aos 

tipos de carnes mais consumidas. Observa-se que a maioria  das pessoas 

consomem carne bovina, o que é extremamente importante para o planejamento, 

pois a empresa será focada  na venda de grande parte de cortes bovinos. Depois 

temos a compra de carne suína e de aves, praticamente iguais. Já a compra de 

embutidos e de  carnes especiais (ovelha, bufalo,coelho, javali entre outras), 

representam um percentual baixo de compra. 

No Gráfico 8, apresenta-se o valor gasto mensal com esses tipos de carnes. 

 

 
Gráfico 8: Valor gasto com cada tipo de carne 
Fonte – Dados Primários 

 

A análise do Gráfico 8 anteriormente citado ressalta que o maior gasto dos 

pesquisados é com carne bovina, acima de R$ 200,00; já o valor direcionado por 

mês a carne de aves é de R$ 50,00 a R$ 100,00. E, aproximadamente, 70% das 
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pessoas gastam até R$ 50,00 com carne súina mensalmente. 

Quanto as carnes especiais, que não foram mencionadas anteriormente, 

aparecem neste gráfico com 60% que gastam até é R$50,00, um consumo baixo e 

40% não compram. 

No próximo Gráfico apresenta-se a preferencia das pessoas em comprar 

estas carnes, se são: in natura, embaladas á vacuo ou congeladas. 

 

 
Gráfico 9: Preferência dos consumidores em relação ao estado da carne 
Fonte – Dados Primários 

 

O Gráfico 9, como foi descrito acima, demonstra-se a preferência das 

pessoas em relação ao estado da carne na hora da compra.  A análise permite 

observar que grande parte das pessoas prefere comprar a carne in natura, ou seja, 

somente resfriada. Já uma parte menor, representada por 25% dos pesquisados, 

prefere comprar carnes embaladas a vácuo, e apenas 18% adquirem carnes  

congeladas. 

Nos próximos três gráficos temos a representação da quantidade comprada 

de cortes dos três principais tipos de carne: bovina, suína e de aves, estes tipos de 

carnes foram subdivididos entres os principais cortes. 
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Gráfico 10: Quantidade de compra de carne bovina  
Fonte – Dados Primários 

 

Por meio do Gráfico 10, pode-se observar que  os cortes que são consumidos 

acima de 6 kg, são aqueles mais fáceis para preparar e que são os de consumo 

diário como: carne moida, bife e paleta. Já os cortes mais nobres como picanha e filé 

possuem um consumo mensal reduzido, pelo fato de serem normalmente usados 

apenas em festas. 

O Gráfico 11, representa a quantidade de carne suína consumida. 

 

 
Gráfico 11: Quantidade de compra de carne suína 
Fonte – Dados Primários 

 

Já ao analisar a quantidade de carne suina comprada mensalmente, chega se 

a conclusão de que a quantidade adquirida de cortes é bem menor em relação aos 

cortes bovinos.  A compra mensal fica em média de 5kg por corte. Entretanto o corte 

que recebe um maior destaque, é o pernil suino, na qual cerca de 15% consome até 

10kg por mês. 

No Gráfico 12 temos reprentado a quantidade comprada de carnes de aves. 
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Gráfico 12: Quantidade de compra de carne de ave 
Fonte – Dados Primários 

 
A análise do Gráfico 12 permite visualizar que o maior consumo está ligado ao 

frango inteiro, 70% dos pesquisados adquirem esta peça mensalmente, os demais 

cortes o consumo médio é de 5kg mensal. 

 
 

3.2.3 Satisfação dos clientes 

 
 
 

Nesta fase do questionário foram feitas perguntas relacionadas ao 

estabelecimento existente e sobre o que pesquisados pensavam sobre a abertura de 

casa de carnes na cidade de Luís Alves.  

Ao avaliar os fatores ligados a carne, os pesquisados deveriam dar notas de 1 

(péssimo) a 5 (ótimo). No Gráfico 13, demonstram-se a notas referentes aos 

produtos já vendidos no frigorífico. 

 

Gráfico 13: Notas referentes a fatores relacionados ao produto 
Fonte – Dados Primários 
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No Gráfico 13, temos as notas representadas, e é possivel analisar que as 

pessoas estão satisfeitas com os produtos, apesar de os fatores preço e variedades 

oferecidas receberam notas mais baixas. Entretanto o preço é colocado de acordo 

com o mercado e os concorrentes. Já a qualidade da carne e dos cortes foi avaliada 

pela maioria dos pesquisados com nota 4 e 5. Desta forma podemos perceber que 

as pessoas  sentem falta de mais tipos de carne e com melhor preço, mas gostam 

do que já é oferecido. 

Já o Gráfico 14 a seguir, apresenta os fatores relacionados ao 

estabelecimento. 

 

 

Gráfico 14: Notas referentes a fatores ligados ao estabelecimento 
Fonte – Dados Primários 

 

Já o Gráfico 14, apresenta as notas colocadas para os fatores do frigorífico já 

existente. Por meio destas notas, apesar de as notas estarem entre 4 e 5, 

percebemos a necessidade de melhorar a apresentação do açougueiro. Entretanto 

os fatores atendimento e estacionamento obtiveram uma maior porcentagem de nota 

5. 

Após analisar os fatores relacionados ao estabelecimento já existente, foi 

perguntado sobre o que as pessoas pesquisadas pensavam sobre a abertura de 

uma casa de carnes na cidade. E no Gráfico 15 a seguir, está sendo representada 

esta preferência.  
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Gráfico 15: Preferência dos consumidores em relação a casa de carnes 
Fonte – Dados Primários  

 

O Gráfico 15, apresenta a preferência dos pesquisados em relação à abertura 

de uma casa de carnes em Luís Alves/SC. Na qual podemos observar que os 

resultados são favoráveis para o nosso plano, pois 79% das pessoas apontaram ser 

muito bom. Quanto as outras perguntas realizadas em relação à abertura de uma 

casa de carnes na cidade de Luís Alves, todos os informantes responderam que 

comprariam na empresa, e consequentemente indicariam para outras pessoas. 

Analisando as resposta dos informantes, pode-se chegar à conclusão de que 

a casa de carnes seria bem aceita na cidade, pois as pessoas estão cada vez mais 

buscando praticidade e conveniência, além de gostarem de adquirir produtos 

variados e com alta qualidade. 

 

 

3.3 Plano Operacional 

 

 

A elaboração de um plano operacional para as diversas tarefas a serem 

realizadas ao longo de seu funcionamento, é essencial, pois a estrutura interna 

estando bem definida e organizada será um diferencial para oferecer bons produtos 

e serviços. 

As carnes bovinas e suínas chegaram à empresa em quartos inteiros, após 

resfriamento seguirão para o corte e desossa, e depois serão devidamente rotuladas 

conforme instrução da CIDASC, e os cortes que serão vendidos à vácuo serão 
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embalados. Após este processo retornarão às câmaras de resfriamento ou serão 

expostas no balcão de venda. 

O cliente também terá a opção de pedir para cortar ou embalar na hora de 

seu atendimento. Todos os processos podem ser visualizados no fluxograma abaixo: 

 

 
Figura 4: Fluxograma dos processos da casa de carne 
Fonte-Elaborado pela acadêmica 

 
Para realizar estes processos serão necessários açougueiros com 

experiência em cortes e um ano de prática, além disso, é essencial que todos os 

funcionários sejam pró – ativos e saibam atender bem os clientes, pois todos 

poderão realizar o atendimento no balcão.  Para atender as necessidades da 

empresa serão necessários os funcionários especificados no quadro seguinte. 

 

Funcionário Número 

Açougueiro 2 

Auxiliar de açougueiro 1 

Quadro 5: Funcionários 
Fonte–Elaborado pela acadêmica 

 
 

O Quadro 5 apresenta a quantidade de funcionários necessários para a área 

operacional, na parte administrativa inicialmente trabalharão os dois sócios da 

empresa. 
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3.3.1 Layout da casa de carne 

 

 

A figura a seguir apresenta o layout da casa de carne, elaborado pela própria 

acadêmica: 

Câmara fria

Câmara fria

Área de 

atendimento

Sala de corte

depósito

escritório

banheirorefeitório

 
Figura 5: Layout da casa de carne 
Fonte – Elaborado pela Acadêmica com Software Visio 
 

Conforme o Layout a casa de carne está instalada em um terreno, na qual 

360m² são construídos. 

Para atender as necessidades da empresa serão necessárias duas câmaras 

frias, uma para resfriamento e outra para congelamento dos produtos; uma sala para 

depósito de materiais; uma sala para cortes, desossa e embalagem; além de um 

escritório, refeitório e banheiro.   Toda a área frontal será destinada ao atendimento 

dos consumidores, neste espaço serão colocados balcões resfriados e gôndolas 

com produtos relacionados à carne.  
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3.4 Plano de marketing 

 

 

O ponto inicial para elaboração de um plano de marketing segundo Kotler e 

Armstrong (1999), é a definição da missão, visão e valores da empresa.  

A missão determina a razão da existencia e a funçao da empresa na 

sociedade. A partir da missão defini-se o que a empresa faz; onde ela pretende ir. 

Desta forma, definiu-se a seguinte missão para a casa de carne: 

 

“Oferecer carnes de alta qualidade, variedade e atendimento diferenciado, 

satisfazendo as necessidades dos clientes e prezando pelo seu bem estar”. 

 

Já, a visão apresenta quais são as expectativas e os desejos futuros dos 

sócios com relação ao que a empresa pretende ser no futuro. Sendo assim a visão 

da casa de carne é a seguinte: 

 

“Superar as expectativas dos nossos clientes, inovando e oferecendo o 

melhor produto, tornando–se assim referencial no mercado, pelos produtos e 

serviços de qualidade”. 

 

Os valores de uma organização são o conjunto de crenças dominantes nas 

quais seus sócios e administradores acreditam e baseando-se nisso, eles definem 

suas prioridades como, por exemplo, atender as necessidades dos clientes, buscar 

aprimoramento constante dos processos de gestão, a fim de garantir a excelência 

nos serviços oferecidos, promover o desenvolvimento dos funcionários e realizar 

atividades que respeitem a comunidade. 

 

 Trabalhar com profissionalismo, tendo envolvimento e comprometimento com 

a empresa; 

 Tratar nossa equipe de trabalho com respeito, ética e bom senso; 

 Nosso relacionamento com clientes e colaboradores deve ser transparente e 

baseado na responsabilidade e confiança entre as partes. 

 Nossa conduta deve refletir os mais altos padrões de qualidade; 
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Após definir-se a missão, visão e valores da empresa, a próxima etapa 

recomendada por Kotler e Armstrong (1999), é apresentar sobre os produtos, 

preços, fornecedores, clientes e concorrentes da empresa. 

 

 

3.4.1 Composto de produto 

 

 

Serão oferecidos inicialmente todos os cortes bovinos, e alguns cortes suínos 

e de aves in natura e também embalados a vácuo. Incialmente não será vendido 

carnes especiais, porém nos meses seguintes a abertura, será oferecido estas 

carnes. Conforme segue as figuras abaixo com os cortes: 

Na figura 5, temos a representação dos cortes bovinos. 

 

Figura 6: Cortes bovinos 
Fonte – Fascículos Almoço e Jantar – Abril Cultural 
 

Dos cortes apresentados acima poderão ser adquiridos na casa de carnes os 

seguintes: alcatra, fraldinha, costela, paleta, peito, acém, filé mignon, picanha, 

lagarto, coxão de dentro e de fora, patinho, músculo, fígado, rabada, coração, língua, 

dobradinha, cupim, além do traseiro e dianteiro completo.  

Após ser feito a pesquisa de mercado, foi possível chegar à conclusão de que 

os cortes que serão oferecidos são os que têm maior consumo. Devido a este fato, 

primeiramente será oferecido estes cortes, e com o tempo a empresa começará a 

inovar os produtos. 

Nas próximas figuras apresentam-se os cortes suínos e de aves 
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Figura 7: Cortes suínos 
Fonte – site Frigorino 

 
Dos cortes suínos apresentados na Figura 7, poderá ser inicialmente  

encontrados na casa de carnes os seguintes cortes:  carré, lombo, costela e pernil. 

Estarão disponíveis inicialmente estes cortes, devido a preferência identificada na 

pesquisa de mercado. 

Na Figura 8, estão representados todos os cortes de aves: 

 
Figura 8: Cortes de aves 
Fonte – Frigorifico Bovino Nobre 

 

Na Figura 8, pode-se observar todos os cortes possíveis de um frango. 

Entretanto, assim como os cortes suínos, ofereceremos inicialmente apenas alguns 

cortes de frango, sendo eles: peito, sobrecoxa, coxa e também o frango inteiro, 

assim como os outros produtos, estes foram os produtos identificados na amostra 

como  os mais consumidos. 



 

 

 

 

62 

3.4.2 Composto de preço 

 

 

O preço dos produtos é elaborado por meio de uma análise dos custos 

envolvidos na produção dos produtos, a empresa deve realizar um levantamento dos 

custos de materiais, custos de mão–de–obra, impostos, preços praticados pela 

concorrência e outros custos que possam influenciar na composição de preço dos 

produtos. Ao final deste levantamento é que o lucro pretendido é agregado, de 

acordo com o corte.  A empresa opta pelos descontos quando o cliente deseja 

adquiri uma quantidade maior de produtos. No Quadro 6 segue os produtos 

oferecidos e seus respectivos preços. 

 

Produto Preço/kg 

Cortes bovinos  

Traseiro R$ 9,50 

Dianteiro R$ 6,50 

Alcatra R$ 14,00 

Paleta R$ 7,50 

Acém R$ 6,50 

Picanha R$ 24,00 

Filé mignon R$ 28,00 

Costela R$ 9,00 

Fraldinha R$ 10,00 

Peito R$ 6,50 

Lagarto R$ 10,00 

Coxão de dentro R$ 12,00 

Coxão de fora R$ 10,00 

Patinho R$ 11,00 

Musculo R$ 7,80 

Fígado R$ 5,00 

Coração R$ 5,00 

Língua R$ 6,00 

Rabada R$ 7,00 

Dobradinha R$ 6,00 

Cupim R$ 9,00 

Cortes suínos  

Carré R$ 7,00 

Lombo R$ 9,50 

Pernil R$ 6,20 

Costela R$ 7,40 

Cortes de aves  

Frango R$ 3,70 

Peito R$ 7,20 

Coxa R$ 5,20 

Sobrecoxa R$ 3,50 

Quadro 6: Preços dos produtos oferecidos 
Fonte – Elaborado pela acadêmica 

 

3.4.3 Composto promocional 

 

 

O meio utilizado para que os clientes tomem conhecimento dos serviços da 

empresa, inicialmente ocorrerá por meio de folders, cartões, outdoor, placas, e 

também será feito um site para a empresa. Além de utilizar o frigorifico já existente 

para divulgar a nova empresa, ou seja, os clientes que já conhecem os serviços, 
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qualidade e preços, acabaram indicando para outras pessoas que buscam 

variedades. 

Também serão feito promoções com descontos e sorteios para compras 

acima de um valor determinado. Além de aproveitar datas comemorativas para 

promover o negócio. 

 

 

3.4.4 Composto de distribuição 

 

 

Os produtos da casa de carne alcançarão os consumidores por meio de 

vendas diretas na própria empresa em sua sede própria localizada na Rod SC 413, 

Km 7 – Luís Alves, em frente ao Frigorifico Rainert.  Abaixo segue figura com uma 

seta indicando a exata localização da empresa.  

 

 
Figura 9: Localização da Empresa 
Fonte – Google Earth 

 

O horário de atendimento será de segunda a sábado das 07h00min às 

18h00min, e será feito entrega em casa, caso seja a necessidade do cliente. 
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3.5 Plano financeiro 

 

 

O plano financeiro para a casa de carnes foi feito com base no software do 

Sebrae-MG, e inclui as seguintes análises: estimativa de investimentos fixos e pré-

operacionais, capital de giro, estimativa de faturamento mensal da empresa, do 

custo unitário da matéria-prima, de custos de comercialização, custo de mão-de-

obra, custos com depreciação e custos fixos operacionais, além do demonstrativo de 

resultados e os indicadores de viabilidade, desta forma os resultados são 

apresentados a seguir. 

 

 

3.5.1 Estimativa de investimentos fixos 

 

 

Nesta etapa será documentado o patrimônio que a empresa irá investir, bem 

como, a descrição dos produtos, a quantidade necessária, além dos valores 

unitários e totais. 

 Na tabela a seguir estão representados todos os investimentos necessários 

para compor a estrutura da empresa: 
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Tabela 1: Estimativa de investimentos fixos 

 

Descrição do Produto Qtde Valor Unitário Total 

Imóvel 

Estrutura com 1 câmara fria 1 220.000,00 220.000,00 

Total   220.000,00 

Maquinas e equipamentos 

Amaciador de carnes poli inox 1 1.430,00 1.430,00 

Picador CAF 22 STB 1 1.850,00 1.850,00 

Picador de carne 1 1.000,00 1.000,00 

Serra fita HD 282 2 4.030,00 8.060,00 

Expositor açougue tendal pop luxo 1 4.380,00 4.380,00 

F200 Flash IIf- Embaladora a vácuo 1 7.300,00 7.300,00 

Ilha de congelados fechada pop 1 5.430,00 5.430,00 

Balança 2124 Inox 250 kg 1 1.650,00 1.650,00 

Balança Prix 4 Plus Cabo 1 1.950,00 1.950,00 

Total   33.050,00 

Móveis e Utensílios 

Mesas  4 800,00 3200,00 

Facas para desossa 8 20,00 160,00 

Outros Utensílios 1 1.000,00 1.000,00 

Total   4.360,00 

Computadores 

Computador com impressora 1 1.399,00 1.399,00 

Total    1.399,00 

Total de Investimentos fixos   258809,00 

Fonte – Dados primários 
 

A tabela 1 apresenta todas as máquinas, equipamentos, utensílios, 

computadores e veículos necessários inicialmente chegando a um total de  
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3.5.2 Investimentos Pré-Operacionais 

 

 

Nos investimentos operacionais são descritos todos os gastos realizados 

antes que a empresa abra as portas e comece a faturar. Podem ser considerados 

investimentos pré-operacionais: despesas com reforma do imóvel e as taxas de 

registro da empresa. 

Tabela 2: Investimentos Operacionais 

 

Descrição Valor 

Despesas de legalização R$ 1.000,00 

Divulgação R$ 1.000,00 

Cursos e treinamentos R$ 500,00 

Outras despesas R$ 500,00 

Total de Investimentos Pré-Operacionais R$ 3.000,00 

Fonte – Dados primários 

 

A Tabela 2, como observado apresenta todos os custos pré-operacionais 

descritos, para isso foi realizado apenas uma estimativa dos valores que serão 

gastos antes da abertura da empresa, totalizando assim R$ 3000,00. 

 

 

3.5.3 Capital de giro 

 

 

Capital de giro é o ativo circulante que sustenta as operações do dia-a-dia da 

empresa e representa a parcela do investimento que circula de uma forma à outra, 

durante a condução normal dos negócios.  Conforme a informações adicionadas ao 

software, é apresentada a seguinte tabela: 
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Tabela 3 – Capital de giro 

 

Descrição R$ 

1. Custo fixo mensal 9.711,14 

2. Custo variável mensal 96.206,15 

3. Custo total da empresa 106.917,29 

4. Custo total diario 3.530,58 

5. Necessidade liquida de capital de giro em dias 7 dias 

Caixa Minimo 24.714,03 

Fonte- Software SEBRAE 

 
Como a empresa inicialmente necessitará apenas de ativo circulante para a 

compra de carnes suínas e de aves, ficou estipulado um capital de giro de R$ 

24.714,03, de acordo com cálculos do software do SEBRAE-MG. 

 

 

3.5.4 Estimativa do faturamento mensal da empresa 

 

 

Na estimativa de faturamento mensal são aferidos os valores de 

comercialização dos produtos oferecidos, para isto é necessário a uma estimativa de 

quantidade vendida e o preço a ser praticado. 

 

Tabela 4: Estimativa de faturamento mensal da empresa 
 

Produto Qtde.(kg)  Valor Unit.   Faturamento total  

Traseiro 3500  R$   9,50   R$   33.250,00  

Dianteiro 1400  R$   6,50   R$     9.100,00  

Alcatra 500  R$ 14,00   R$     7.000,00  

Paleta 1200  R$   7,50   R$     9.000,00  

Acém 1200  R$   6,50   R$     7.800,00  

Picanha 20  R$ 24,00   R$        480,00  

Filé mignon 20  R$ 28,00   R$        560,00  

Costela 600  R$   9,00   R$     5.400,00  

Fraldinha 40  R$ 10,00   R$        400,00  
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Peito 120  R$   6,50   R$        780,00  

Lagarto 40  R$ 10,00   R$        400,00  

Coxão de dentro 100  R$ 12,00   R$     1.200,00  

Coxão de fora 80  R$ 10,00   R$        800,00  

Patinho 80  R$ 11,00   R$        880,00  

Musculo 100  R$   7,80   R$        780,00  

Fígado 40  R$   5,00   R$        200,00  

Coração 20  R$   5,00   R$        100,00  

Língua 30  R$   6,00   R$        180,00  

Rabada 30  R$   7,00   R$        210,00  

Dobradinha 30  R$   6,00   R$        180,00  

Cupim 40  R$   9,00   R$        360,00  

Carne suína 

Carré 800  R$   7,00   R$     5.600,00  

Lombo s osso 700  R$   9,50   R$     6.650,00  

Pernil 1300  R$   6,20   R$     8.060,00  

Costela 600  R$   7,40   R$     4.440,00  

Carne de aves 

Frango 2000  R$   3,70   R$     7.400,00  

Peito 280  R$   7,20   R$     1.456,00  

Coxa 300  R$   5,20   R$     2.160,00  

Sobrecoxa 280  R$   3,50   R$        980,00  

Total     R$ 115.806,00  

Fonte – Dados primários 

 

Como é possível perceber na Tabela 4, estão especificados os produtos 

oferecidos com suas respectivas estimativas de venda para o primeiro mês de 

atuação da empresa, chegando a um total de R$ 115.806,00. Para o próximo mês foi 

realizado no Software do SEBRAE-MG uma projeção de receitas com a expectativa 

de crescimento a uma taxa constante de 2%, esta representação segue no Gráfico 

16.  
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Gráfico 16-Estimativa de faturamento mensal 
Fonte-Software SEBRAE-MG 
 

O Gráfico 16 apresenta a projeção para o primeiro ano de atuação da casa de 

carnes, na qual foi estimada uma taxa de crescimento de 2%, chegando ao final do 

ano a um total de R$ 1.553.200,46. 

 

 

3.5.5 Estimativa do custo unitário da matéria-prima 

 

 

Nesta fase todos os custos com matéria-prima são estimados. Na tabela a 

seguir estão especificados os custos de venda mensal dos produtos oferecidos. 

 

 

Tabela 5: Estimativa de custo mensal da empresa 

 

Produto Qtde.(kg)  Custo Unitário   Valor total  

Traseiro 3500  R$   7,10   R$ 24.850,00  

Dianteiro 1400  R$   4,30   R$   6.020,00  

Alcatra 500  R$ 10,00   R$   5.000,00  

Paleta 1200  R$   5,00   R$   6.000,00  

Acém 1200  R$   4,30   R$   5.160,00  

Picanha 20  R$ 16,00   R$      320,00  

Filé mignon 20  R$ 18,00   R$      360,00  

Costela 600  R$   7,00   R$   4.200,00  
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Fraldinha 40  R$   8,00   R$      320,00  

Peito 120  R$   4,30   R$      516,00  

Lagarto 40  R$   8,00   R$      320,00  

Coxão de dentro 100  R$   8,50   R$      850,00  

Coxão de fora 80  R$   7,80   R$      624,00  

Patinho 80  R$   8,50   R$      680,00  

Musculo 100  R$   6,50   R$      650,00  

Fígado 40  R$   3,50   R$      140,00  

Coração 20  R$   3,50   R$        70,00  

Língua 30  R$   3,50   R$      105,00  

Rabada 30  R$   3,50   R$      105,00  

Dobradinha 30  R$   3,50   R$      105,00  

Cupim 40  R$   7,50   R$      300,00  

Carne suína 

Carré 800  R$   5,00   R$   4.000,00  

Lombo 700  R$   9,50   R$   5.600,00  

Pernil 1300  R$   4,80   R$   6.240,00  

Costela 600  R$   5,80   R$   3.480,00  

Carne de aves 

Frango 2000  R$   2,50   R$   5.000,00  

Peito 280  R$   5,00   R$   1.260,00  

Coxa 300  R$   4,50   R$   1.500,00  

Sobrecoxa 280  R$   2,50   R$      700,00  

Total    R$ 84.475,00  

Fonte – Dados primários 
 

Na tabela 5 estão estimados todos os custos das mercadorias vendidas para 

o primeiro mês, como se pode observar o total da estiva é de R$ 84.475,00. Como 

foi projetado um crescimento mensal a uma taxa constante de 2%, ao final do 

primeiro o total de custos chegará a R$ 1.132.986,28. 
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3.5.6 Estimativa de custos de comercialização 

 

 

Esta etapa se refere aos gastos com impostos. Esse tipo de despesa incide 

diretamente sobre as vendas. Para calculá-los, é aplicado, sobre o total das vendas 

previstas, o percentual dos impostos a serem pagos. 

 

Tabela 6: Estimativa de custos de comercialização 
 

Descrição % 

Faturamento 

estimado Custo Total 

SIMPLES (Imposto Federal) 10,13 R$ 115.806,00 R$ 11.731,15 

Total  R$ 11.731,15 

Fonte: Dados primários 

 
Na Tabela 6 está previsto o valor com impostos.  A empresa se enquadra no 

regime do SIMPLES, pois sua receita ficou dentro da faixa de receita bruta anual, 

instituída pelo governo. Para a receita estimada é estabelecido a alíquota de 10,13% 

ao mês, sendo assim o valor mensal a ser pago de impostos é de R$ 11.731,15. 

 

 

3.5.7 Estimativas do custo de mão-de-obra 

 

 

Na previsão de custos com mão-de-obra é descrito quantas pessoas serão 

contratadas para realizar as diversas atividades do negócio. Além dos salários 

estabelecidos, é considerado o custo com encargos sociais (FGTS, férias, 13º 

salário, INSS, horas-extras e aviso prévio, entre outros), assim, sobre o total de 

salários, você é aplicado um percentual relativo aos encargos sociais.  
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Tabela 7: Estimativa de custo de mão-de-obra 

 

Função Qtde 
Salário 

Mensalista 
Sub total 

(%) Encargos 
sociais 

Total de 
Encargos 
Sociais 

Total 

Açougueiro 2  R$ 1.500,00   R$ 3.000,00  19,2  R$ 576,00   R$ 3.576,00  

Auxiliar de 
açougueiro 

1  R$ 1.100,00   R$ 1.100,00  19,2  R$ 211,20   R$ 1.311,20  

Total    R$ 4.887,20  

Fonte – Dados primários 

 

Ao observar a Tabela 7, é possível visualizar a quantidade inicial de 

necessária de funcionários, bem como o custo mensal total que é de R$ 4887,20. 

 

 

3.5.8 Estimativas dos custos com depreciação 

 

 

Depreciação é a perda do valor dos bens pelo uso, ou seja, a empresa tem 

um determinado número de equipamentos que com o tempo vão se desgastando 

e/ou tornando-se ultrapassados pelos anos, havendo necessidade de reposição. 

Sendo assim nesta fase são previstos os custos com depreciação. 

 
 
Tabela 8: Estimativa de custos com depreciação 

 

Ativos Fixos Valor do bem Vida Útil Depreciação Anual Depreciação Mensal 

Imóvel  R$ 220.000,00  25  R$   8.805,00   R$    733,33  

Máquinas  R$   33.050,00  10  R$   3.305,00   R$    275,42  

Móveis e Utensílios  R$     4.360,00  10  R$      436,00   R$      36,33  

Computadores  R$     1.399,00  3  R$      466,33   R$      38,86  

Total      R$ 13.007,33   R$ 1.083,94  

Fonte – Dados primários 
 

A Tabela 8 descreve os ativos fixos da empresa, assim como seus valores e 

vida útil. A vida útil informada de cada bem é estabelecida pela Receita Federal. 

Desta forma, após se calcular a depreciação anual e mensal, obteve-se os valores 

de R$ 13.007,33 e R$ 1.083,94, respectivamente. 
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3.5.9 Estimativa dos custos fixos operacionais mensais 

 

 

Os custos fixos operacionais são aqueles que a empresa terá para funcionar, 

ou seja, custos que não dependem do quanto ela irá vender. Nesta estimativa são 

descritos custos com, IPTU, energia elétrica, telefone, honorários, pró-labore entre 

outros. Na tabela a seguir segue a descrição dos custos com seus respectivos 

valores: 

Tabela 9: Estimativa dos custos fixos operacionais mensais 

 

Descrição Valor 

IPTU  R$      40,00  

Energia Elétrica  R$ 1.500,00  

Telefone/internet  R$    300,00  

Honorários do contador  R$    600,00  

Pró-Labore  R$ 1.000,00  

Salários/encargos  R$ 4.887,20  

Material de Limpeza  R$    200,00  

Material de escritório  R$    100,00  

Depreciação  R$ 1.083,94  

Total  R$ 9.711,14  

Fonte – Dados primários 
 

Observam-se na Tabela 9 todos os custos fixos operacionais mensais 

previstos. Após todos os cálculos obteve-se um total estimado de R$ 9.711,14 

mensalmente. 

 

3.5.10 Demonstrativo de Resultados 

 

 

Com base nas estimativas de faturamento e de custos, fixo e variáveis, agora 

é calculado o resultado real da empresa, ou seja, se ela obteve lucro ou prejuízo em 
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determinado período, para isso avalia-se a diferença entre o faturamento e o total de 

custos que a empresa teve nesse período. 

Tabela 10: Demonstrativo de Resultados 

Descrição (R$) (R$) Anual (%) 

1. Receita Total com Vendas  R$  115.806,00   R$  1.389.672,00  100% 

2. Custos Variáveis Totais       

2.1. (-)CMV  R$    84.475,00   R$  1.013.700,00  72,95% 

2.2. (-) Impostos sobre vendas  R$    11.731,15   R$     140.773,80  10,13% 

Total dos Custos Variáveis  R$    96.206,15   R$  1.154.473,80  83,08% 

3. Margem de Contribuição  R$    19.599,85   R$     235.198,20  16,92% 

4. (-) Custos Fixos Totais  R$     9.711,14   R$     116.533,68  8,39% 

Resultado operacional: LUCRO  R$      9.888,71   R$     118.664,52  8,54% 

Fonte-Software SEBRAE 
 
 
 

3.5.11 Indicadores de Viabilidade 

 

 

Após calcular a receita e todos os custos fixos e variáveis, obteve-se um 

resultado operacional, podendo-se calcular alguns indicadores de viabilidade, 

apresentados na Tabela 11, a seguir: 

Tabela 11: Indicadores de Viabilidade 
 

Indicadores Ano 1 

Ponto de Equilíbrio (R$) 688.540,95 

Lucratividade (%) 9,42 

Rentabilidade (%) 51,07 

Prazo de retorno do investimento (anos) 2 anos 

Fonte-Software SEBRAE 

 
Conforme a Tabela 11, o ponto de equilíbrio da empresa acontece quando ela 



 

 

 

 

75 

vender R$ 688.540,95, isso ocorre aproximadamente no quinto mês de atuação da 

empresa. Já o lucro ao final do primeiro ano é de 9,42% do faturamento da empresa. 

Assim como a rentabilidade é de 51,07%, ou seja, no primeiro ano os proprietários já 

terão recuperado a metade do investimento.  

Ao relacionar o lucro e a rentabilidade da empresa, com seu faturamento, 

percebe-se que é um percentual baixo. Este ramo de atividade requer investimentos 

altos, e, além disso, os custos das mercadorias também são elevados, envolvendo 

assim um valor alto na empresa.  Porém, isso faz parte do setor onde a empresa 

está inserida, na qual os preços não possuem muita diferença entre os concorrentes, 

levando as empresas a terem que acompanhar o preço de mercado. Este é um dos 

fatores que leva as empresas a buscarem outros diferenciais. 

Outro indicador indispensável para o plano de negócios é o tempo em que se 

vai ter o retorno de todo o investimento feito inicialmente, após os cálculos foi 

possível obter o prazo de 2 anos para recuperação dos valores gastos inicialmente 

na empresa. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Ao realizar o trabalho a acadêmica buscou aliar a teoria à prática. Elaborar 

um plano de negócios para uma casa de carnes na cidade de Luís Alves, onde se 

pretendia conhecer a viabilidade de abertura da mesma. 

Para entender o universo empreendedor, como acontece a criação de um 

negócio e dar fundamentação apropriada a este trabalho, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, buscando-se compreender o atual cenário macroeconômico, 

apresentando as transformações ocorridas nos últimos anos, devido à globalização. 

Essa pesquisa apresenta uma fundamentação teórica do empreendedorismo, desde 

o seu surgimento, até chegar à pessoa empreendedora. Além disso, pesquisou-se 

sobre todas as etapas do plano de negócio, para que o desenvolvimento do mesmo 

fosse o mais completo possível. Foi essencial, realizar um estudo a cerca das 

empresas familiares e micro e pequenas empresas. A partir de então, passou-se a 

dirigir o trabalho, na qual resultaria no seu propósito inicial de elaborar um plano de 

negócios. 

O plano de negócios elaborado para a casa de carnes foi realizado de forma 

clara, objetiva e realista. As informações obtidas por meio destes dados fez com que 

a elaboração do Plano de Negócios tenha uma visão real do empreendimento. O 

conhecimento sobre o ramo de atividade que a acadêmica possui também foi um 

ponto importante para a elaboração do mesmo. 

Por meio do software foi possível obter informações que esclarecem e 

oferecem maior segurança para abrir o negócio. Dessa forma, se tem em mãos os 

dados para saber como colocar em prática o negócio, e sabe-se os limites que se 

pode chegar sem comprometê-lo, devido ao ponto de equilíbrio de R$ 688.540,95 

indicado pelo software. 

Após todas as informações coletadas e adicionadas ao software chegou-se a 

um prazo de retorno de 2 anos, o que foi considerado pelos futuros sócios ideal, pois 

todo o investimento é proveniente de recursos próprios. 

Ao final da realização deste plano de negócios, pode-se dizer que os objetivos 

específicos foram atingidos e que foram de grande importância para que o objetivo 

principal desse trabalho fosse alcançado. Portanto, foi possível desenvolver um 
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plano de negócios para a casa de carnes. 

 Seguindo as informações conquistadas, conclui-se que análise de viabilidade 

do plano é positiva à implantação do negócio, as pesquisas de campo revelam que 

as pessoas estão buscando cada vez mais praticidade e conveniência.  

Considerando a viabilidade da casa de carnes na cidade de Luís Alves-SC, 

sugere os seguintes passos para a implantação do negócio: realizar o orçamento 

mais detalhado para a construção da estrutura junto a engenheiros e construtoras, 

pesquisar mais fornecedores de carnes suínas e de aves e analisar a possibilidade 

de incluir as carnes especiais na abertura da empresa, pois pode ser considerado 

como o diferencial. Outra sugestão é que a nova empresa utilize inicialmente 

máquinas e equipamentos do frigorífico existente, até que possa acumular capital de 

giro para adquirir seus próprios equipamentos. 
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Apêndice A – Questionário Pesquisa de Mercado 

 

PESQUISA DE MARKETING PARA UMA CASA DE CARNES   DATA: __/__/__                    No. ____ 

Estou realizando uma pesquisa cujo objetivo é identificar oportunidades para 
uma casa de carnes na cidade de Luís Alves/SC. O resultado dessa investigação 
será um trabalho de conclusão de estágios, que está sendo orientado pelo Prof. Dr. 
Luiz Carlos da Silva Flores, para Graduação em Administração da Universidade do 
Vale do Itajaí – UNIVALI.  

As respostas serão utilizadas única e exclusivamente para fins desta pesquisa 
e para melhorias no atendimento e serviços do Frigorifico Rainert.   

Sua opinião é muito importante para nós, responda todas as questões com a  
maior sinceridade possível.  

Agradecemos sua participação. Obrigada!  
 

 

Hábitos de Compra 
 
 
1.a Quem decide a compra?_______________ 
 
1.b  Quais os tipos de carne que você  costuma comprar? 
(1) Bovina                  (2)Suino                    (3)Aves                  (4)Especiais                   
(5) Embutidos 
 
1.c  Você prefere carnes?   (1) Congeladas          (2)In-natura              (3)Embaladas 
a Vácuo       
 
1.d Quanto costuma gastar em compra de carne por mês? 

 
Até R$ 
50,00 

R$ 51,00 – 
100,00 

R$ 101,00 -
200,00 

Acima de R$ 
200,00 

Bovino     

Suíno     

Aves     

Embutidos     

Especiais     

     

Perfil do Cliente 
Gênero            ( 1 ) Masculino                         ( 2 ) Feminino 
Estado Civil     (1) Casado        (2) Solteiro         (3) União Estável       (4) Viúva/o        (5) Separada/o ou 
divorciada/o 
 
Pessoas na Família        (1)1                           (2) 2                                             (3) 3 ou mais      
Grau de Escolaridade   (1) Ensino Fundamental     (2) Ensino Médio          (3) Ensino Superior 
Profissão                        (1) Profissional liberal        (2) Funcionário Público              (3) Funcionário 
empresa privada 
                                         (4) Professor           (5) Autônomo/Empresário             (6) Estudante             (7) 
Aposentado  
                                         (8) Não trabalha     (9) Outra: ____________ 
Renda familiar: 
(1) Até 01 salário mínimo             (2)01 a 03 salários mínimos              (3) 04 a 10 salários mínimos                                           
(4)10 a 20 salários mínimos          (5) acima de 20 salários mínimos 
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        1.e Qual a quantidade consumida por mês dos cortes abaixo ? 

Cortes bovinos Pouco (até 
5kg) 

Médio (6 -10Kg) Muito (acima de 
10kg) 

Alcatra    

Filé simples    

Costela    

Paleta    

Lombo    

Picanha    

Bife    

Moída    

 

Cortes Suínos Pouco (até 
5kg) 

Médio (6 -10Kg) Muito (acima de 
10kg) 

Lombo    

Costela    

Pernil    

Paleta    

Carré    

Joelho defumado    

 

Cortes de Aves Pouco (até 
5kg) 

Médio (6 -10Kg) Muito (acima de 
10kg) 

Frango    

Galinha caipira    

Coxa    

Peito    

Filé de Peito    

Sobre Coxa    

Asa    

 
 
2.a  Você já comprou/a no Frigorifico Rainert?    (   )SIM   (   )NÃO 
 
Se você já comprou no Frigorifico Rainert responda as perguntas abaixo, se não 
comprou responda o Quadro 2 da outra folha. 
 

2.b. Avalie os fatores abaixo, assinalando de 1(menor) a 5 (maior) nota: 

 1 2 3 4 5 
Atendimento      

Preço      
Higiene      

Qualidade da carne      
Qualidade dos cortes      

Apresentação do 
açougueiro 

     

Estacionamento      

Local      
Variedades oferecidas      
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Quadro 2 

                     

2.c Onde costuma comprar?____________________________________  

             

(1)  Supermercados em Luís Alves (2) Açougue em outras cidades. Qual?___    

(3) Frigorifico Dom Bosco  (4) Supermercados em outras cidades. Qual?___   
(5) Casa De 
Carnes           

             
2.d.Qual o motivo da compra neste  
estabelecimento?        

             
(1) 
Preço   

(2)Cortes Especiais 
       

(3) Qualidade da carne (4)Atendimento        
(5) Higiene 
Local  

(6) Falta de opção na 
cidade       

(7) conveniência da 
compra 

(8)Outro____________ 
      

             
2.e. O que você não gosta neste 
estabelecimento?        

_________________________________________________________________ 

 
 

  

3. O que você acha de uma casa de carnes em Luís Alves, anexo ao Frigorifico Rainert? 
(ambiente adequado/diferenciado, variedade de carnes, carnes especiais, conveniência)                

(1) Muito Bom               (2) Bom             (3) Médio               (4) Ruim 

  

3.a. Você compraria neste local?    (1) Sim     (2) Não 
 

3.b. Você indicaria para outras pessoas?   (1) Sim     (2) Não 

3.c. Por que não compraria? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________ 



DECLARAÇÃO DO TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO 

 

 

 

ITAJAÍ, 24 de outubro de 2011. 

 

 

 

A empresa Abatedouro de Bovinos Rainert Ltda declara, para os devidos 

fins, que o(a) estagiário(a) Nádia Luci Rainert, aluno(a) do Curso Administração do 

Centro de Educação de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade do Vale do 

Itajaí - UNIVALI, cumpriu a carga horária de estágio prevista para o período de 

11/03/2011 a 24/10/2011, seguiu o cronograma de trabalho estipulado no Projeto de 

Estágio e respeitou nossas normas internas.  

 

 

 

 

__________________________________ 

Valdemar Rainert 
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