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RESUMO 
 

Este trabalho de estágio trata de um Plano de Negócios relativo à abertura, em 
Balneário Camboriú, Santa Catarina, de um restaurante de frutos do mar. O 
empreendedorismo é um fenômeno socioeconômico e influência as pessoas, 
tornando-as, se assim o desejarem empreendedoras. Neste sentido é imprescindível 
descrever um plano de negócios, ou seja, apresentar os objetivos do negócio e os 
meios para que eles sejam alcançados. A tipologia do trabalho de conclusão de 
estágio é do tipo proposição de planos e para o delineamento do método foi utilizada 
uma combinação do método qualitativo e quantitativo.  A coleta de dados deu-se por 
meio de um roteiro de entrevista, da observação e documentos da Pré-Incubadora 
de Empresas Univali, bem como de pesquisa bibliográfica para buscar 
fundamentação acerca da administração, empreendedorismo, plano de negócios e 
em especial do setor de Restaurante de Frutos do Mar, os quais foram avaliados 
pelo Software para Plano de Negócios SEBRAE – MG.  Através do software o 
problema de pesquisa e os objetivos: Geral e Específicos foram inteiramente 
atendidos, pois se elaborou um plano de negócio para o Restaurante de Frutos do 
Mar, buscando analisar o ambiente e prever a viabilidade do negócio. Através dos 
resultados das diversas etapas propostas percebeu-se a viabilidade da abertura do  
restaurante de Frutos do Mar Sabores do Atlântico. 
 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Plano de Negócios, Restaurantes. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

A sociedade passa por um intenso processo de mudança desde o 

desenvolvimento industrial. Dentre as mudanças, destacam-se os novos hábitos 

sociais e a mudança no padrão de consumo alimentar. Alguns fatores foram 

conseqüência para a mudança dos hábitos alimentares no decorrer dos anos, pois 

além de uma estabilidade proporcionada pelo processo de industrialização e a 

economia atual do Brasil, a aceitação e o ingresso da mulher no mercado de 

trabalho, contribuiu para uma grande transformação nos padrões alimentares da 

população (MONTEIRO, 2001). 

No Brasil, pesquisas apontam que, de cada cinco refeições, uma é feita fora 

de casa, na Europa duas em cada seis e, nos EUA, uma em cada duas. Assim, 

neste sentido, Araujo e Cardoso (2002) afirmam que esses números mostram que 

ainda pode haver um grande aumento e desenvolvimento dos estabelecimentos que 

produzem alimentos para consumo imediato no país.  

A partir desse panorama, ou seja, do crescimento e expansão do mercado de 

alimentação, e um ambiente altamente concorrente econômico e social, surgiram as 

incubadoras. As quais, entre outros objetivos promovem a transformação de idéias 

em empreendimentos por meio de planos de negócios incentivando a transformação 

de idéias em realidade. 

De acordo com o SEBRAE (2007), uma incubadora é um ambiente 

especialmente planejado, baseado no empreendedorismo e que visa difundir o 

conhecimento. Ela apóia projetos inovadores por meio da elaboração de plano de 

negócios, de serviços especializados e consultorias que facilitam o desenvolvimento 

dos futuros empreendimentos. As incubadoras foram criadas com o objetivo de 

apoiar novas empresas e projetos, oferecendo o ambiente necessário para o seu 

crescimento, ou seja, disponibilizam às micro e pequenas empresas serviços 

especializados, orientação e consultoria, espaço físico planejado, infra-estrutura 

técnica, administrativa, operacional, além de uma série de outros benefícios como a 

intermediação com instituições de ensino e pesquisa, órgãos governamentais e 

iniciativas privada. 

http://www.sebraesp.com.br/principal/sebrae%20em%20a%C3%A7%C3%A3o/incubadoras/o_que_incubadora.aspx
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Para Pereira (1995), plano de negócio é um documento que tem o objetivo de 

estruturar as principais idéias e opções que o empreendedor deverá avaliar para 

determinar quanto à viabilidade da empresa a ser criada. 

Assim, a elaboração de um plano de negócio para um restaurante justifica-se, 

pois através dele, segundo Dornelas (2005) é possível identificar os riscos do 

negocio e os pontos fortes e fracos em relação à concorrência; o ambiente de 

negócio em que se pretende atuar; conhecer o mercado e avaliar os investimentos 

do futuro empreendimento. 

Mediante o que foi dito, a elaboração de um plano de negócios busca 

minimizar as barreiras encontradas pelo elevado número de pessoas que, ao 

resolver abrir uma empresa, não conhecem as ferramentas de análise, as etapas 

que compõe um estudo de viabilidade de um negócio e quais os aspectos a serem 

observados para que o empreendimento alcance o sucesso, e não o contrario, pois  

o índice de falência de empresas, especialmente no Brasil, são muito elevados.  

Neste sentido, o plano de negócio é uma ferramenta que tem como função 

mostrar a capacidade e possibilidade do nascimento do novo empreendimento 

podendo visualizar os possíveis fracassos e necessidades, por isso, pretende-se 

aplicar esses conceitos para abertura de um restaurante em Balneário de Camboriú. 

 

 

1.1 Problema e justificativa da pesquisa 

 
 

Para Roesch (2007) um problema pode ser definido como um método que se 

queira testar. No contexto de um projeto de pratica profissional, um problema é uma 

situação não resolvida ou a identificação de uma oportunidade. A partir disso, define-

se o seguinte problema de pesquisa para este trabalho de estágio: 

 

Quais fatores podem auxiliar a pesquisadora por meio de um plano de 
negócios determinar a implantação de um restaurante em Balneário 

Camboriú? 
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Para a abertura de qualquer negócio é essencial realizar uma pesquisa de 

mercado (utilizou-se de um roteiro de entrevista – ver apêndice) para analisar o 

futuro investimento. Todo negócio novo requer estratégias e planos bem 

estabelecidos. Dornelas (2005) alerta que o índice de mortalidade das micro e 

pequenas empresas (MPE) brasileiras, nos primeiros anos de existência, atinge 

percentuais próximos aos 70% ou mais, o que tem sido motivo de discussões na 

sociedade. Assim, um administrador precisa estar continuamente analisando seu 

negócio para perceber as reais necessidades e conseqüentemente as diferentes 

oportunidades que apareçam no cotidiano da população. 

Cabe salientar que, o estudo de plano de negócio atribui-se ao fato do meio 

empresarial e dos negócios pertencer cada vez mais aos empreendedores, ou seja, 

àqueles que identificam as melhores oportunidades e tiram o melhor proveito delas. 

Assim, a realização deste trabalho é relevante por desenvolver estudos sobre 

temas atuais, importantes em âmbitos acadêmicos. A viabilidade deste projeto será 

identificada a partir da coleta de dados e informações realizadas durante todo 

estágio. A implantação de um restaurante pode ser considerada viável, pois permite 

agregar novos conhecimentos e uma conseqüente possibilidade de empreender. 

Para a acadêmica, ele é importante para aprofundar os conhecimentos 

adquiridos durante o curso. Agregando informações especificas sobre o estudo. 

Caracteriza-se pela originalidade visto que um Plano de Negócios é exclusivo 

a cada empresa. Alguns acadêmicos já desenvolveram alguns trabalhos 

semelhantes, mas este é focado na área de restaurante. 

Para a Pré-incubadora de empresas UNIVALI, o trabalho é importante por que 

vai de encontro a sua missão e seus objetivos, pois seu principal objetivo é 

desenvolver o empreendedorismo na Universidade. 

 
 

1.2 Objetivos Geral e Específicos 
 
 

O objetivo do trabalho indica a finalidade da pesquisa, o que se pretende 

desenvolver e quais os resultados que se procura alcançar. Assim, para Roesch 

(2007), “o objetivo geral define o propósito do trabalho”. 
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O presente trabalho de estágio tem como Objetivo Geral elaborar um plano de 

negócio para implantação de um restaurante em Balneário Camboriú e para que o 

mesmo seja alcançado delinearam-se os seguintes Objetivos Específicos. 

 

• Realizar diagnostico do ambiente por meio de um roteiro de entrevista; 

• Elaborar um plano de negócios para um restaurante em Balneário 

Camboriú; 

• Apresentar algumas considerações a partir do plano elaborado. 

 

 No entender ainda da autora os objetivos específicos “especificam o modo 

como se pretende atingir um objetivo geral”. 

 

 

1.3 Aspectos metodológicos 
 

 

Trata-se da metodologia referente ao estudo, caracterização do trabalho de 

estagio, descrição do contexto e participantes da pesquisa, procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados, bem como do seu tratamento e de sua analise. 

Conforme Gil (1991, p. 38) “a parte mais complexa de um trabalho de 

pesquisa é constituída geralmente pela especificação da metodologia a ser 

adotada”. Corrobora neste sentido, Roesch (1999, p. 78) “metodologia é a definição 

do tipo de projeto a ser realizado visando o mais apropriado para a obtenção do 

sucesso quanto à viabilização do mesmo, o capítulo da metodologia descreve como 

o trabalho será realizado”. 

 

 

1.3.1 Caracterização da pesquisa 

 
 

A pesquisa caracteriza-se em elaborar e estruturar um plano de negócios 

para a abertura de um restaurante em Balneário Camboriú, por isso enquadra-se 

como proposição de planos. 



 17

A proposição de planos no entender de Roesch (2007, p.67) busca 

“Apresentar soluções para problemas já diagnosticados. Pode ou não incluir a 

implementação do plano”. Em relação ao método, a autora observa que: 

 
[...] na fase exploratória se utilize a postura própria do método qualitativo de 
ouvir o que as pessoas têm a dizer e participar de eventos sem a 
preocupação de que isto possa influenciar os respondentes ou processos 
em andamento. Numa etapa seguinte, a tendência é buscar medir alguma 
coisa de forma objetiva, como é o propósito do método quantitativo.   

 

Para o delineamento da pesquisa utilizou-se uma combinação do enfoque 

qualitativo e quantitativo. O enfoque qualitativo esta mais evidente nas etapas de 

analise do mercado. Já, quantitativa para Richardson (1999) caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações quanto 

no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como 

percentual e desvio padrão, até as mais complexas como coeficiente de correlação 

análise entre outros. Com relação à natureza da pesquisa classifica-se como 

exploratória descritiva. 

 
Pesquisa exploratória: o pesquisador realiza a pesquisa sem nenhum 
plano fixo, embora tente utilizar um roteiro. A estratégia é seguir cada idéia 
da maneira mais lucrativa. Ainda que qualquer tipo de abordagem possa ser 
utilizado em estudo exploratório, a tendência normal é analisar dados 
secundários, ou amostra por julgamento, levantamentos em pequena escala 
ou experimentos simples, análise de casos e avaliação subjetiva de 
resultados (COBRA, 1993, p.41, grifo do autor). 
 
Pesquisa Descritiva é focada na descrição de variáveis para um modelo de 
problema. Estudos como potencial de mercado, análise de consumo, 
estudos de uso de produto, levantamentos de atitude, análise de vendas, 
pesquisa de mídia e levantamento de preços são exemplos de pesquisa 
descritiva. Todas as fontes de informação podem ser usadas em um estudo 
descritivo, embora os estudos mais importantes sejam centrados em dados 
secundários e levantamentos (COBRA, 1993, p.41, grifo do autor). 

 

Toda e qualquer pesquisa tem em vista à coleta, registro e análise de dados 

relativos a problemas ou oportunidades, podendo ser desenvolvida para resolver um 

problema específico e também para conhecer com maior profundidade determinadas 

situações, reduzindo assim o risco de tomada de decisões equivocadas.  Sendo 

assim, a pesquisa exploratória foi utilizada na investigação informal de coleta de 

dados e a pesquisa descritiva no objetivo de descrever a situação pesquisada.  
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1.3.2 Descrição do contexto e participantes da pesquisa 

  

 
Por tratar-se de uma pesquisa cujo resultado foi à elaboração de um plano de 

negócios, envolvendo abordagem qualitativa e quantitativo, aonde nesta última, não 

se pode definir claramente a população e amostra, a pesquisa considerou o contexto 

que envolve um restaurante.  

Na explicação de Malhotra (2001) a população é conhecida como a soma de 

todos os elementos que compartilham algum conjunto de características comuns, 

onde os parâmetros populacionais são tipicamente numerados, conformando o 

universo para o propósito do problema de pesquisa. Já amostra, segundo o mesmo 

autor, é um conjunto de elementos extraídos da população e selecionados para 

participação do estudo em questão. Nessa etapa, são tomadas as seguintes 

decisões: definição do objetivo da pesquisa; definição do problema alvo; quem vai 

conduzir a pesquisa, entre outros. O diagnóstico da coleta de dados é a fase que é 

efetuada os contatos com as fontes de informação, aplicando entrevistas, 

registrando os dados e enviando para a tabulação. Foram considerados como 

participantes da pesquisa o empreendedor, clientes potenciais, concorrentes e 

fornecedores. 

A coleta de dados foi feita de forma direta, pela Acadêmica, através de um 

roteiro de entrevista (APENDICE I). Embora os colaboradores a serem pesquisados 

tenham informações comuns a todos, alguns outros pontos adicionais contribuíram 

positivamente para a coleta de dados necessária. O uso de um roteiro semi-

estruturado favorece a coleta de dados, garantindo ao pesquisador uma maior 

flexibilidade e permitindo que aproveite a resposta dos entrevistados.  

Conforme Richardson (1999) a coleta de dados tem como objetivo a obtenção 

da realidade que se deseja pesquisar, permitindo uma interação do entrevistador 

com o entrevistado, maior numero de informações e melhor aprofundamento das 

respostas. Tendo em vista o delineamento do projeto. Ficou caracterizada a coleta 

dos dados através de duas fontes. As primarias e as secundarias, pois as entrevistas 

recolheram dados ainda não conhecidos.  Mattar (2000) considera que os dados 

primários são aqueles coletados pela primeira vez junto aos pesquisado enquanto os 
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secundários já serviram a outros objetivos e serão utilizados para melhorar o 

entendimento da pesquisa, ou dar-lhe o apoio necessário. 

 

  

1.3.3 Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 
 

 

Foi utilizada nesta pesquisa, fonte de dados primária e secundária. Segundo 

Mattar (1996), dados primários são aqueles que nunca foram antes coletados. Eles 

serão coletados através de entrevistas, observações diretas, levantando informações 

para o projeto. 

Segundo Matar (1996, p. 123) “os dados secundários são os dados já prontos 

coletados e ordenados para ficar a disposição dos interessados”. 

Os dados primários coletados pela acadêmica foram levantados através de 

pesquisa informal, análise documental e através de pesquisa externa, levantando 

informações do mercado do setor de restaurante, sendo o roteiro de entrevista 

(APÊNDICE I) utilizado para coletar os dados. Em seguida para a disposição dos 

dados secundários se fez uso o software “Como Elaborar um Plano de Negócios” 

desenvolvido pelo SEBRAE/MG para tratamento destes dados, os quais serão 

apresentados em tabelas, resumos e quadros. 
 

 

1.3.4 Tratamento e análise de dados 
 

 

Os dados coletados na pesquisa foram avaliados através do software “Como 

Elaborar um Plano de Negócio” disponibilizado pelo SEBRAE/MG, sendo 

apresentado como resultado o plano de negócio para o restaurante e demonstrado 

os diversos elementos de um projeto empresarial, pois o objetivo do tratamento e 

analise de dados é classificar, organizar e interpretar os dados coletados, de 

maneira a facilitar a obtenção de respostas requerida pelas pesquisas. 
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Apresentou-se como limitação do presente estudo determinar a Matriz SWOT 

devido a dificuldade da acadêmica em identificar com maior profundidade o 

comportamento dos prováveis clientes do Restaurante Sabores do Atlântico. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Neste capítulo, apresenta-se a revisão teórica necessária ao objetivo proposto 

e aborda os temas de grande importância, que darão continuidade ao 

desenvolvimento do trabalho e que servirá como base para o desenvolvimento do 

plano de negócio.  

 
 
2.1 A Administração (conceitos, áreas e funções) 

 

 

Com o passar do tempo houve e continua havendo, segundo Montana e  

Charnov (2003), uma modificação de ênfase nas definições do conceito de 

Administração. Em 1980, o Presidente da American Managemente Association - 

AMA (Associação Americana de Administração) utilizou a seguinte definição de 

administração: administração é realizar coisas por intermédio de outras pessoas. 

Uma definição atual, de acordo com Montana e Charnov (2003, p. 2) é a de 

que a “administração é o trabalho com e por intermédio de outras pessoas para 

realizar os objetivos da organização, bem como de seus membros”. Assim, uma das 

importantes modificações no conceito da administração é atribuir maior ênfase ao 

ser humano na organização, de modo que os objetivos pessoais dos participantes 

devem ser integrados com a realização dos objetivos da organização. 

Antes do século XX, a maior parte dos textos sobre a administração abordava 

a prática da administração e não a teoria por trás da prática. Entretanto, em 

decorrência da expansão industrial, da mudança da natureza da força de trabalho e 

da passagem para a produção em massa, surgiu à necessidade de mais gerentes e 

da compreensão dos fundamentos teóricos da administração (CERTO, 2005). 

Deste modo, através do crescimento no numero e no tamanho das 

organizações começou a tornar-se evidente a necessidade de uma teoria para 

administrar essas mudanças. Muitas pessoas perceberam essa necessidade e 

trabalharam no sentido de desenvolver os princípios e as técnicas de uma 

administração geral, que orientasse o trabalho do executivo de primeiro nível. Desta 
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maneira as teorias da administração organizam-se em escolas. Na visão de Certo 

(2005), as principais Escolas da Administração são as seguintes: 

 

1. ESCOLA CLÁSSICA: Taylor por meio do movimento da administração 

científica e seu seguidor mais ilustre, Henry Ford pela criação da linha 

de montagem em série; Fayol pelas funções administrativas; e Weber 

com o tipo ideal de burocracia. 

2. ESCOLA COMPORTAMENTAL: Mayo com sua experiência em 

Hawthorne dando início aos movimentos das Relações Humanas e 

Maslow colaborador do movimento humano por meio das 

necessidades humanas. 

3. PENSAMENTO SISTÊMICO: Etzioni através da Escola Estruturalista; 

Bertalanffy da Sistêmica; Katz e Kahn com a visão sistema aberto. 

 

Neste contexto, a Administração Científica foi criada pelo engenheiro 

Frederick W. Taylor (1856- 1915) que é considerado pai o da administração 

científica, surgiu de esforços para melhorar a eficiência do trabalhador através da 

otimização da produtividade.  

Já Henri Fayol (1863-1947) é considerado o Pai da Teoria Administrativa. Ele 

se concentrou na administração da organização como um todo e definiu as funções 

da administração, que são planejamento, organização, comando, coordenação e 

controle. Segundo Certo (2005): (1) PLANEJAMENTO envolve a escolha de tarefas 

que devem ser desempenhadas a fim de atingir os objetivos da empresa, 

descrevendo como as tarefas precisam ser executadas e indicando quando executá-

las. (2) ORGANIZAÇÃO como o ato de designar, a vários indivíduos ou grupos da 

empresa, as tarefas desenvolvidas durante o planejamento; (3) COMANDO função 

relacionada á maneira como os gerentes administração os funcionários; (4) 

COORDENAÇÃO refere-se ás atividades destinadas a criar uma relação entre todos 

os esforços da organização para realizar um objetivo comum; e (5) CONTROLE é o 

processo continuo.  

Outra respeitável contribuição para administração foi feita por Henry Ford, 

fundador da Ford Motor Company e criador da linha de montagem móvel. Ford, com 

a idéia de princípio da produção em massa, estabelecendo o padrão de organização 

de processos produtivos.As condições precedentes, necessárias e suficientes para a 
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existência da produção em massa, é a capacidade de consumo em massa, seja real 

ou potencial. Segundo Weber, “a administração burocrática é a forma mais racional 

de exercer a dominação. A organização burocrática possibilita o exercício da 

autoridade e a obtenção da obediência com precisão, continuidade, disciplina, rigor 

e confiança” (MAXIMIANO, 2004, p. 60). Esta abordagem comportamental enfatiza o 

aumento da produção por meio de uma maior compreensão das pessoas. 

Montana e Charnov (2003) relatam que Elton Mayo, o fundador do movimento 

das relações humanas, descobriu que os especialistas que procuravam melhorar a 

eficiência do trabalhador tinham de levar em consideração as dimensões humanas 

do trabalho. Os resultados dos estudos de Hawthorne revelaram que a produtividade 

do trabalho estava relacionada com as variáveis psicológicas e sociais, bem como o 

trabalho em si mesmo. Certo (2005) aponta que Maslow, conhecido como o maior 

colaborador do movimento das relações humanas, acreditava que os 

administradores precisavam entender as necessidades fisiológicas, de segurança, 

sociais, de estima e auto-realização dos membros da empresa. 

Estas categorias são normalmente apresentadas na forma de uma pirâmide, 

segundo Certo (2005), Maslow afirma que os seres humanos possuem cinco 

necessidades básicas e teoriza que elas são dispostas em uma hierarquia de 

importância de baixo para cima. Que são mostradas na figura 1: 
 

 
 
Figura 1 – Pirâmide das Necessidades Humanas de Maslow 
Fonte: Certo (2005, p. 349). 

 
 

Certo (2005) explica detalhadamente essas necessidades. Para ele, as: 

 

1. NECESSIDADES FISIOLÓGICAS: relacionam-se ao funcionamento 

normal do corpo. Entre elas estão às necessidades de água, alimento, 

descanso, ar.  
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2. NECESSIDADES DE SEGURANÇA: são o desejo do indivíduo de se 

livrar de danos, incluindo desde acidentes corporais até problemas 

econômicos.  

3. NECESSIDADES SOCIAIS: volta-se para o desejo de amor, de 

companheirismo e de amizade. Elas refletem o desejo de uma pessoa 

de ser aceita pelos outros. Á medida que são satisfeitas, o 

comportamento muda para satisfazer as necessidades de estima. 

4. NECESSIDADES DE ESTIMA: referem-se ao desejo de respeito 

próprio e o respeito dos outros.  

5. NECESSIDADES DE AUTO-REALIZAÇÃO: se referem ao desejo de 

maximizar qualquer potencial que um indivíduo possua no ambiente 

público não lucrativo de uma escola secundária. As necessidades de 

auto-realização ocupam o nível mais elevado da hierarquia de Maslow. 

 

Já, Escola Estruturalista de Etzioni pode ser definida como uma tentativa de 

englobar aspectos importantes da Abordagem Clássica e aspectos relevantes da 

Escola das Relações Humanas. 

Dando seqüência a essa visão, a Abordagem Sistêmica da administração 

baseia-se na teoria geral dos sistemas. Seu fundador foi Ludwing Von Bertalanffy. 

Segundo ele (1975, apud CERTO, 2005) há dois tipos básicos de sistemas: (1) 

fechado: não é influenciado por aquilo que os cerca, nem interagem com o meio em 

que estão; e (2) aberto: interage continuamente com o meio em que se insere. 

Seguindo esta lógica, o sistema administrativo é um sistema aberto, pois ele 

interage com seu meio que pode ser o governo, fornecedores, clientes e 

concorrentes. Cada um desses fatores representa uma influência potencial do meio, 

capaz de alterar significativamente o futuro do sistema administrativo. 

Assim, para Katz; Kahn de acordo com Certo (2005), cada organização é 

considerada como um sistema que está aberto à influência do ambiente circundante. 

Ele considerava o ambiente que cerca uma organização como fonte de recursos 

necessários. 

Dando continuidade, as áreas com maior ênfase relacionadas à administração 

são: financeira, produção, recursos humanos, organização de sistemas e métodos e 

marketing. 
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De acordo com Montana; Charnov (2003) todas as organizações precisam de 

recursos financeiros para garantir as operações correntes e custear seu 

crescimento. 

Com relação ao que são finanças, diz Gitman (1997), podemos definir 

finanças como a arte e a ciência de administrar fundos. Praticamente todos os 

indivíduos e organizações obtêm receitas ou levantam fundos, gastam ou investem. 

Ela se ocupa do processo, instituições, mercados e instrumentos envolvidos na 

transferência de fundos entre pessoas, empresas e governos. 

Em anos recentes, as mudanças no ambiente econômico aumentaram a 

importância e a complexidade das tarefas, exigindo das empresas um conhecimento 

maior sobre essa área de finanças. Então ao se conhecer um pouco melhor sobre 

essa área é possível conhecer quais as necessidades monetárias de toda a 

empresa, quais são as fontes de ganhos, retornos sobre investimento e como utilizar 

o dinheiro de forma eficaz para as operações da empresa. 

A Administração Financeira é responsável pela liquidez e rentabilidade da 

organização, a administração financeira gere o capital financeiro da empresa de 

modo que possibilite a mesma gerar um lucro líquido cada vez maior, e 

conseqüentemente, uma maximização no patrimônio, baseada em controles e 

registros, uma administração financeira correta possibilita o responsável da área, 

visualizar a verdadeira situação e possível risco à organização, fundamental para o 

planejamento, por lidar com os recursos envolvidos tanto na atividade organizacional 

como para qualquer outra.  

Em pequenas empresas como na unidade caso, a função do administrador 

financeiro não é definida por estar atribuída a gerencia geral, pode a função existir 

em qualquer organização independente de seu tamanho, para Ross (2002 p. 34): 
 

“O objetivo financeiro básico dos administradores é a maximização da 
riqueza da empresa. A riqueza da empresa é aquela riqueza pela 
qual a administração exerce controle efetivo, esta intimamente 
associada ao crescimento e ao tamanho da empresa” 
 
 

A administração da riqueza citada pelo autor é a maneira pela qual o 

administrador ira gerir os recursos das empresas e chegar aos resultados. 

Moreira (1999, p. 8) define sistema de produção “como o conjunto de 

atividades inter-relacionadas e envolvidas na produção de bens ou serviços”.   
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Seguindo essa linha, a Administração da Produção pode ser entendida como 

a transformação dos recursos da empresa em algum produto. Os recursos da 

empresa são todos os ativos que dispõe o gerente para gerar produto e os produtos 

são os diversos bens e serviços destinados a atender as necessidades humanas 

(CERTO, 2005). 

Quanto á gestão de Recursos Humanos para Montana; Charnov (2003) são 

as pessoas que trabalham em uma organização. Elas satisfazem as necessidades 

da organização ao adquirir as habilidades necessárias para conduzir negócios 

eficientes e eficazes alinhando as políticas de RH com a “estratégia da organização. 

A Gestão de Recursos Humanos freqüentemente é atribuída à função que ocupa 

para adquirir, desenvolver, usar e reter os colaboradores da organização. Estas 

tarefas podem ser realizadas por uma pessoa ou um departamento da organização. 

Organização de Sistemas e Métodos: é um conjunto de técnicas 

administrativas que tem como objetivo principal aperfeiçoar o funcionamento das 

organizações.  

Para Oliveira (2005), a responsabilidade básica da área de  Organização de 

Sistemas e Métodos é a de executar as atividades de levantamento, analise, 

elaboração e implementação de sistemas administrativos na empresa. O objetivo é o 

de criar ou aprimorar métodos de trabalho, agilizar a execução das atividades, 

eliminar atividades em duplicidade, padronizar, melhorar o controle, e solucionar 

problemas, também chamados de patologias organizacionais. 

Dentro deste novo cenário mundial onde empresas, em numero cada vez 

maiores estão competindo entre si, é fundamental conhecer o que é a administração 

do marketing. 

Marketing: são as atividades sistemáticas de uma organização humana 

voltadas à busca e realização de trocas para com o seu meio ambiente, visando 

benefícios específicos (RICHERS, 1986).  

O sucesso da organização depende de metas determinadas para satisfazer 

necessidades e desejos dos mercados-alvo, mais eficazmente que a concorrência. 

O lucro é decorrente da satisfação de clientes e consumidores.  

Neste sentido, Las Casas (1997) acredita que Marketing seja a área do 

conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, 

orientadas para satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando 
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alcançar determinados objetivos atuação e o impacto que essas relações causam no 

bem estar da sociedade. 

Assim, Marketing pode ser considerado como um processo social por meio do 

qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que 

desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor 

com outros (KOTLER e KELLER, 2006). 

 

 

2.2 Empreendedorismo (ser empreendedor) 
 

   

Com a decorrente globalização, o mundo vem passando por diversas 

modificações em um curto espaço de tempo, especialmente no século XX, quando 

novas tecnologias foram criadas. Normalmente essas invenções são obras de 

inovações de algo que nunca foi pensado antes, ou uma nova visão das coisas que 

já existem. 

Historicamente, empreendedorismo tem sido definido como uma forma 

diferenciada de alocação de recursos e otimização de processos organizacionais, 

dedicando valor a algo novo, visando um risco moderado nos seus custos e melhoria 

nos resultados. 

De acordo com Hisrish e Peters (2004), o termo empreendedorismo tem 

ascendência na palavra francesa entrepreneur, que traduzida, significa “aquele que 

está entre” ou “intermediário”. 

Conforme Dornelas (2005), um exemplo inicial da definição de 

empreendedorismo como “intermediário” pode ser creditado a Marco Pólo, que na 

época estabeleceu uma rota comercial para o Oriente. Como empreendedor Marco 

Pólo, assinou um contrato com uma pessoa de recursos (conhecido atualmente 

como capitalista de risco) para vender suas mercadorias. Enquanto o capitalista 

corria riscos passivamente, o aventureiro empreendedor intermediava o transporte, 

assumindo os riscos ativamente, correndo todos os riscos físicos e emocionais. 

Com o passar do tempo, a definição de empreender evoluiu conforme a 

estrutura econômica mundial passava por transformações, tornando-se mais 

complexa. Desde seu inicio, na Idade Média, o termo foi usado para se fazer 
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referência às ocupações especificas, a noção de empreender foi refinada e 

ampliada, passando a incluir conceitos relacionados com a pessoa, uma vez que, 

era relacionado com a ocupação (DORNELAS, 2005; DOLABELA, 1999). 

Isto tem ocasionado certa confusão de definições, pois muitas pessoas têm 

considerado o empreendedorismo como sendo sinônimo do ato de abrir empresas. 

Conceitos mais abrangentes mostram que o empreendedorismo vai além do ato de 

abrir novas empresas e que pode estar relacionado a vários tipos de organizações, 

em vários estágios de desenvolvimento. O ato de empreender está relacionado à 

identificação, análise e implementação de oportunidades de negócio, tendo como 

principal objetivo à inovação e a criação de valor. 

Isto pode acontecer através da criação de novas empresas, mas também 

ocorre em empresas já estabelecidas, organizações com enfoque social, entidades 

de natureza governamental entre outros.  
Para se destacar num mercado cada vez mais competidor, segundo Druker 

(1954, apud CHIAVENATO, 2000), considerado “o pai da administração moderna”, 

os empreendedores não devem se limitar aos seus próprios talentos pessoais e 

intelectuais para levar a cabo o ato de empreender, mas mobilizar recursos externos, 

valorizando a interdisciplinaridade do conhecimento e da experiência, para alcançar 

seus objetivos.  

Trata-se de um dos paradoxos da gestão: pois para que uma organização se 

mantenha sustentável, deve constantemente promover a mudança. Em uma boa 

parte das vezes as empresas procuram promover pequenas mudanças, cujo 

somatório permite manter-se à frente dos concorrentes. Essa sutil alteração é obra 

do trabalho dos empreendedores que se encontram nas organizações. 

No Brasil, o empreendedorismo começou a ganhar força na década de 1990, 

durante a abertura da economia. A entrada de produtos importados ajudou a 

controlar os preços, uma condição importante para o país voltar a crescer, mas 

trouxe problemas para alguns setores que não conseguiam competir com os 

importados, como foi o caso dos setores de brinquedos e de confecções, por 

exemplo. Para ajustar o passo com o resto do mundo, o país precisou mudar. 

Empresas de todos os tamanhos e setores tiveram que se modernizar para poder 

competir e voltar a crescer. O governo deu início a uma série de reformas, 

controlando a inflação e ajustando a economia, em poucos anos o País ganhou 

estabilidade, planejamento e respeito. A economia voltou a crescer. Só no ano 2000, 
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surgiu um milhão de novos postos de trabalho. Investidores de outros países 

voltaram a aplicar seu dinheiro no Brasil e as exportações aumentaram. Juntas 

essas empresas empregam cerca de 40 milhões de trabalhadores.   

O empreendedorismo aplica-se a um grande número de organizações em 

seus vários estágios de desenvolvimento, conforme Bensadon (2001): (a) uma 

pequena empresa em inicio de desenvolvimento (objeto de estudo da pesquisa); (b) 

média empresa em fase de crescimento; (c) empresa familiar em fase de 

profissionalização; (d) ONG (Organização Não Governamental); (e) entidades e 

órgãos públicos; (f) associações e cooperativas; (g) empresas já estabelecidas, que 

buscam renovação e crescimento. Para Dornelas (2005) o processo empreendedor 

envolve todas as funções, ações e atividades integradas com a percepção de 

oportunidades e a criação de meios para persegui-las.  

Seguindo esta linha de acordo com Schumpeter (1949, apud DORNELAS, 

2005) o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente, com a 

introdução de novos serviços e produtos, através da criação de novas formas de 

organização, ou  pela exploração de novos recursos e materiais, construindo assim, 

mudanças na estrutura do negocio e da sociedade. 

O estimulo que impulsiona o empresário ao sucesso é, sem dúvida, à vontade 

de enfrentar o desafio de abrir o próprio negócio.  Mas em conjunto a essa vontade, 

tem que haver disposição para aprimorar conhecimentos e, para desenvolver 

comportamentos adequados a empreendedores bem sucedidos. E na busca de se 

tornar um bom empreendedor segundo Dornelas (2005), é essencial que possuam 

algumas habilidades classificadas em três áreas: técnicas, gerenciais e 

características pessoais. 

 

• As habilidades técnicas envolvem saber escrever, saber ouvir as 

pessoas e captar informações, ser um bom orador, ser organizado, 

saber liderar e trabalhar em equipe. 

• As habilidades gerenciais incluem as áreas envolvidas na criação, 

desenvolvimento e gerenciamento de uma nova empresa: marketing, 

administração, finanças, operacional, produção, tomada de decisão, 

controle das ações da empresa e ser um bom negociador. 

• As características pessoais incluem ser disciplinado, assumir riscos, 

ser inovador, orientado a mudanças, persistente e líder visionário. 
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O autor complementa que onde existe esse talento, há a oportunidade de 

crescer, diversificar e desenvolver novos negócios. Mas talento sem idéias é como 

uma semente sem água. Quando o talento é somado à tecnologia e as pessoas têm 

boas idéias viáveis, o processo empreendedor está na iminência de ocorrer.  

Já para Kirzner (1973, apud DORNELAS, 2005) o empreendedor é aquele 

que cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de 

caos e turbulência, e mesmo assim identifica oportunidades na ordem presente.  

 Schumpeter (1949, apud DORNELAS, 2005) tem uma abordagem diferente, 

para esse autor, o empreendedor é aquele que quebra a ordem  corrente e 

inova,criando mercado com uma oportunidade identificada.  

O autor refere-se ao empreendedor como aquele que destrói a ordem 

econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de 

novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais e 

pode ser conhecido ainda como aquele que cria novos negócios, mas pode também 

inovar dentro de negócios já existentes; ou seja, é possível ser empreendedor dentro 

de empresas já constituídas. 

Contudo, ambos são enfáticos em afirmar que o empreendedor é um exímio 

identificador de oportunidades, sendo um indivíduo curioso e atento a informações, 

pois sabe que suas chances melhoram quando seu conhecimento aumenta. 

Com a idéia de negócio bem definida o empreendedor, segundo Dornelas 

(2005) começa a passar por algumas fases até o momento de gerenciar sua 

empresa criada, que denomina-se processo empreendedor. 

O autor conclui que a primeira fase é quando o empreendedor já tem definido 

qual será seu tipo de negócio; na segunda, será desenvolvido o plano de negócio 

propriamente dito; na terceira buscam-se recursos que são necessários para o 

desenvolvimento de sua empresa (capital pessoal, financiamento com entidades 

financeiras, incubadoras e outros) e finalmente na quarta fase é feita a 

caracterização da empresa de acordo com o modelo de gestão adotado e que vise 

minimizar os problemas e identificar prioridades na implementação das ações 

visando sempre o sucesso do negócio. 

A força que empurra o empresário para o sucesso é, sem duvida, à vontade 

de enfrentar o desafio de abrir o próprio negócio. Mas somada a essa vontade, tem 

que haver a disposição para aprimorar conhecimentos e, para desenvolver 
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comportamentos adequados a empreendedores bem-sucedidos. Para buscar e se 

tornar um bom empreendedor de acordo com Dornelas (2005) é essencial que 

possua algumas características como as abaixo relacionadas: 

 

1. Visionários - Eles têm a visão de como será o futuro para seu negócio 

e sua vida, e o mais importante: eles implementam seus sonhos. 

2. Sabem tomar decisões - Eles não se sentem inseguros, sabem tomar 

as decisões corretas na hora certa, principalmente nos momentos de 

adversidade, sendo isso um fator-chave para o seu sucesso. 

3. Indivíduos que fazem a diferença - Eles transformam algo de difícil 

definição, uma idéia abstrata, em algo concreto, que funciona, 

transformando o que é possível em realidade. Sabem agregar valor 

aos serviços e produtos que colocam no mercado.  

4. São determinados e dinâmicos - Eles executam suas ações com total 

comprometimento. Atropelam as adversidades, ultrapassando os 

obstáculos, com uma vontade ímpar de “fazer acontecer”.  

5. São dedicados - Eles se dedicam 24h por dia, 7 dias por semana, ao 

seu negócio. Comprometem o relacionamento com os amigos, com a 

família, e até mesmo com a própria saúde. São trabalhadores 

exemplares, encontrando energia para continuar, mesmo quando 

encontram problemas. 

6. São otimistas e apaixonados pelo que fazem - Eles adoram o trabalho 

que realizam. E é esse amor ao que fazem o principal combustível que 

os mantém cada vez mais animados e auto-determinados, tornando-os 

os melhores vendedores de seus produtos e serviços, pois sabem, 

como ninguém, como fazê-lo. O otimismo faz com que sempre 

enxerguem o sucesso, em vez de imaginar o fracasso. 

7. São independentes e constroem o próprio destino - Eles querem estar 

à frente das mudanças e ser donos do próprio destino. Querem ser 

independentes, em vez de empregados; querem criar algo novo e 

determinar os próprios passos, abrir os próprios caminhos, ser o 

próprio patrão e gerar empregos. 

8. Ficam ricos - Ficar rico não é o principal objetivo dos empreendedores. 

Eles acreditam que o dinheiro é a conseqüência do sucesso. 
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9. São líderes e formadores de equipe - Os empreendedores têm um 

senso de liderança incomum. E são respeitados e adorados por seus 

funcionários, pois sabem valorizá-los, estimulá-los e recompensá-los, 

formando um time em torno de si. Sabem que, para obter êxito e 

sucesso, dependem de uma equipe de profissionais competentes. 

Sabem ainda recrutar as melhores cabeças para assessorá-las nos 

campos onde não detêm o melhor conhecimento. 

10. São bem relacionados (networking) - Os empreendedores sabem 

construir uma rede de contatos que os auxiliam no ambiente externo da 

empresa, junto a clientes, fornecedores e entidades de classe. 

11. São organizados - Os empreendedores sabem obter e alocar os 

recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros, de forma 

racional, procurando o melhor desempenho para o negócio. 

12. Planejam, planejam, planejam - Os empreendedores de sucesso 

planejam cada passo de seu negócio, desde o primeiro rascunho do 

plano de negócios, até a apresentação do plano a investidores, 

definição das estratégias de marketing do negócio etc., sempre tendo 

como base a forte visão de negócio que possuem. 

13. Assumem riscos calculados - Talvez essa seja a característica mais 

conhecida dos empreendedores. Mas o verdadeiro empreendedor é 

aquele que assume riscos calculados sabe gerenciar o risco, avaliando 

as reais chances de sucesso. Assumir riscos tem relação com 

desafios. E para o empreendedor, quanto maior o desafio, mais 

estimulante será a jornada empreendedora. 

14. Criam valor para a sociedade - Os empreendedores utilizam seu capital 

intelectual para criar valor para a sociedade, com a geração de 

empregos, dinamizando a economia e inovando, sempre usando sua 

criatividade em busca de soluções para melhorar a vida das pessoas. 

   

Para a maioria das pessoas, as boas idéias são daqueles que as vêem 

primeiro, por sorte ou acaso. Para os visionários (os empreendedores), as boas 

idéias são geradas daquilo que todos conseguem ver, mas não identificaram algo 

prático para transformá-las em oportunidade, por meio de dados e informação.  
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É interessante observar que o empreendedor de sucesso possui uma 

característica singular, que é o fato de conhecer como poucos o negócio em que 

atua, o que leva tempo e requer experiência. Talvez esse seja um dos motivos que 

levam a falência empresas criadas por jovens sem o devido preparo. 

Enfim, empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que 

levam à transformação de idéias em oportunidades e a implementação destas 

oportunidades leva à criação de um negócio de sucesso. Para Dornelas (2005), o 

empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e criam um negócio para 

capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados.  

Na visão do autor em qualquer definição de empreendedorismo encontram-

se, pelo menos, os seguintes aspectos referentes ao empreendedor: (1) Iniciativa 

para criar um novo negócio e paixão pelo que faz; (2) utiliza os recursos disponíveis 

de forma criativa transformando o ambiente social e econômico onde vive e (3) 

Aceita assumir os riscos calculados e a possibilidade de fracassar. 

Seguindo essa linha, Dertouzos (1999, apud Dornelas, 2005, p. 42) relata que 

a inovação tecnológica possui quatro pilares: (1) Investimento de capital de risco; (2) 

Infra-estrutura de alta tecnologia; (3) Idéias criativas; (4) Cultura empreendedora 

focada na paixão pelo negócio.  

Pode-se concluir com isso que o empreendedorismo é um conjunto de 

experiências vividas e adquiridas que somadas fazem que o empreendedor seja 

uma ferramenta tão especial para o sucesso do negócio. A análise realizada pelo 

empreendedor vai além do foco de visão de administradores não empreendedores, 

torna-se possível então, observar oportunidades e também os riscos existentes, que 

poderiam ser simplesmente ignorados, comprometendo a criação, a sobrevivência e 

o êxito da organização.  

 
 

2.3 Plano de Negócios  
 

 

O plano de negócio é um documento escrito que tem o objetivo de estruturar 

as principais idéias e opções que o empreendedor deverá avaliar para determinar 

quanto à viabilidade da empresa a ser criada (PEREIRA, 1995). 
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Uma pesquisa realizada pelo Sebrae –SP com empresas criadas no período 

de 1997 a 2001, que foi divulgada no final de 2003 revela que os fatores de 

mortalidade das empresas nacionais se dão principalmente por: (1) falta de 

planejamento, (2) deficiências de gestão (gerenciamento do fluxo de caixa, 

vendas/comercialização, desenvolvimento de produto), (3) políticas de apoio 

insuficientes, (4)conjuntura econômica e (5) fatores pessoais (problemas de saúde, 

criminalidade e sucessão). 

Dornelas (2005) alerta que o índice de mortalidade das micro e pequenas 

empresas (MPE) brasileiras, nos primeiros anos de existência, atinge percentuais 

próximos aos 70% ou mais, o que tem sido motivo de discussões na sociedade. 

Neste sentido, o plano de negócio é parte essencial do processo 

empreendedor, é necessario que os empreendedores saibam planejar suas ações, 

traçar estratégias em empresas a serem criadas ou que estão em crescimento. 

Pode ser usado por todo e qualquer empreendedor que queira transformar 

seu sonho em realidade, seguindo o caminho lógico e racional que se espera de um 

bom administrador. 

Aparentemente, as Micros e Pequenas Empresas existentes não têm muita 

influência na vida de um País, porém a participação dessas no comércio, nos 

serviços, na indústria, na geração de novos negócios, empregos e renda superam a 

participação das médias e grandes empresas. 

As Micros e Pequenas Empresas enfrentam diversos problemas, tais como: 

carga tributária elevada, inadimplência dos clientes, burocracia, despesas com 

aluguéis, falta de máquinas e equipamentos adequados, taxa de juros elevadas, 

falta de capital, concorrência de outras empresas, entre outros. Estas dificuldades 

muitas vezes são superadas quando estas empresas formam as associações.  

Segundo Sabino (2007), as micro e pequenas empresas são o resultado de 

uma política de desburocratização, iniciada em 79 pelo governo brasileiro.  

Para a autora, grandes oportunidades surgiram para elas com a abertura do 

mercado na década de 90 quando grandes empresas estrangeiras se instalaram 

aqui e passaram a terceirizar parte de sua produção com outros pequenos 

empreendimentos especializados.  

Estudos realizados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), em 2002, demonstram que a vida das micro e pequenas 

empresas brasileiras era curta. Metade delas fechavam suas portas antes de 
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completar 2 anos. Seus empreendedores apontaram como as principais razões 

desse resultado eram: a falta de capital de giro, como o principal problema; 

creditaram aos impostos elevados; a falta de clientes; a grande concorrência.  

É preciso reconhecer que as Micro e Pequenas Empresas são grandes 

propulsoras do desenvolvimento social e econômico desse país, e também, que é 

necessário propiciar mecanismos e políticas de suporte para o sólido e crescente 

estabelecimento dessas organizações (SABINO, 2007). 

Essas organizações apresentam, geralmente, facilidades de entrada no 

mercado como propriedade e operações independentes, escopo de operações 

definidas, não dominam o seu campo de atuação. Em relação ao mercado, seu 

tamanho é pequeno e o capital financeiro de investimento é pequeno. Neste 

contexto, o principal objetivo do plano de negócio é orientar o empreendedor com 

relação às decisões estratégicas antes de iniciar o empreendimento. Também 

possibilitará avaliar a viabilidade da implantação da sua idéia de empresa.  

Neste sentido, caso o negócio seja inviável o empreendedor chegará a esta 

conclusão na teoria e não na prática, não colocando em risco o capital disponível 

para o empreendimento. Sendo viável, o empreendedor o utilizará para analisar 

potenciais sócios, possíveis investidores, assessores e também como ferramenta 

para tomadas de decisões em sua empresa já constituída e consolidada. 
Os aspectos chave que sempre devem ser focados, segundo Dornelas (2005, 

p. 132) são: Em que negócio a empresa está? O que realmente ela vende? Qual o 

seu mercado alvo? Conforme Degen (1989) a elaboração de um plano de negócio é 

importante por que: 

 

• Reúne ordenadamente todas as idéias e assim permite uma visão que 

seja de todas as partes do negócio; 

• Impõe a avaliação do potencial de lucro e crescimento do negócio, bem 

como suas necessidades operacionais e financeiras; 

• Examina as conseqüências de diferentes estratégias competitivas de 

marketing, de vendas, de produção e de finanças; 

• Permite que todas as avaliações e experiências sejam realizadas com 

base em simulações devidamente registradas; 

• Condições favoráveis e de apoio em relação a clientes e fornecedores; 
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• Importante para o recrutamento de empregados, dando-lhes a correta 

perspectiva do negócio e possibilidade de crescimento; 

• Orienta todos os empregados na execução de suas tarefas. 

 

O plano permite que o empreendedor veja a empresa no futuro, como ela vai 

funcionar, para isso é preciso entender sobre o mercado em que se atua, definir os 

consumidores alvos, fornecedores, canais de distribuição e os seus concorrentes. 

A estrutura de um plano, segundo Dornelas (2005) não tem um modelo 

padrão definido, já que todo negócio tem particularidades e semelhanças. Mas para 

o SEBRAE/MG (2007), entre as etapas de um plano de negócio há uma seqüência 

que deve ser seguida para sua melhor elaboração.  
 

1. Sumário Executivo 
1.1. Resumo dos principais pontos do plano de negócio 
1.2. Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições 
1.3. Forma jurídica 
1.4. Enquadramento tributário 
1.4.1. Âmbito federal, estadual e municipal 
1.5. Capital social 
1.6. Fonte de recursos 
2. Análise de Mercado 
2.1. Estudo dos clientes, concorrentes e dos fornecedores 
3. Plano de Marketing 
3.1. Descrição dos principais produtos e serviços 
3.2. Preço 
3.3. Estratégias promocionais 
3.4. Estrutura de comercialização 
3.5. Localização do negócio 
4. Plano Operacional 
4.1. Layout 
4.2. Capacidade produtiva/comercial/serviços 
4.3. Processos operacionais 
4.4. Necessidade de pessoal 
5. Plano Financeiro 
5.1. Estimativa dos investimentos fixos 
5.2. Capital de giro 
5.3. Investimentos pré-operacionais 
5.4. Investimento total  
5.5. Estimativa de faturamento mensal da empresa 
5.6. Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações 
5.7. Estimativas dos custos de comercialização 
5.8. Apuração dos custos dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas 
5.9. Estimativa dos custos de comercialização 
5.10. Estimativa do custo com depreciação 
5.11. Estimativa dos custos fixos operacionais mensais 
5.12. Demonstrativo de resultados 
5.13. Indicadores de viabilidade 
 

Quadro 1: Etapas de implantação do Software SEBRAE MG 
Fonte: Apostila SEBRAE MG 
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As oportunidades geralmente são únicas e não podem ser desperdiçadas. O 

administrador deve ter o seu plano de negócios como seu cartão de visita, sempre a 

mão e elaborado de maneira primorosa e cuidadosamente revisado. 

Dornelas (2005) descreve as fases do processo empreendedor como: 

identificar e avaliar a oportunidade; desenvolver o plano de negócios; determinar e 

captar os recursos necessários e gerenciar a empresa criada. 

Enfim, o plano de negócio serve para auxiliar todos os tipos de mercado, para 

pequenas e grandes empresas. Não existe um tamanho ideal, recomenda-se 

escrever o plano de acordo com as necessidades do público alvo. Qualquer que seja 

o tipo de plano de negócio deve possuir um mínimo de seções as quais 

proporcionarão um entendimento completo do negócio. (DORNELAS, 2005). 

 

 

2.3.1 Softwares que auxiliam na elaboração de plano de negócios 
 

 

Muitos são os softwares para auxiliar na elaboração de planos de negócios, 

como por exemplo: Makemoney, Empreenda, BZPlan, Negocio Certo, etc. A seguir, 

apresenta-se breve resumo de alguns e detalha-se o do SEBRAE de Minas Gerais, 

por ser o disponível e utilizado na Pré-Incubadora de Empresas Univali. 

Talvez o mais conhecido seja o MakeMoney, é um software que avalia a 

viabilidade de um futuro empreendimento e seus produtos através da elaboração de 

Planos de Negócios.  Foi criado para construir, gerenciar e orientar o processo de 

elaboração de Planos de Negócios de forma fácil, rápida e consistente. Através da 

separação em tópicos contendo orientações bem detalhadas, é possível criar um 

Plano de Negócios em tempo reduzido. Suas principais características: 

 

• Utilização fácil e eficiente, sem necessidade de configurações 

especiais ou trabalho com muitas telas; 

• Orientação ao usuário quanto ao conteúdo do plano de negócios no 

MakeMoney, o usuário conta com um roteiro básico para 

preenchimento do tópico e uma orientação mais detalhada. Esta 
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orientação contempla aspectos financeiros, jurídicos, de marketing e 

empreendedorismo, dentre outros;  

• Suporte a qualquer modelo de negócios, quer seja na área de 

comércio, indústria, serviços ou tecnologia; suporte a negócios 

formais e informais. (www.makemoney.com.br, acesso em 

11/04/2009). 

 

O Empreenda, o mais recente, é um software de plano de negócios 

desenvolvido com a finalidade de auxiliar você na tarefa de elaboração e 

planejamento do seu negócio. Através de um modelo de plano de negócio que 

engloba um plano de marketing, um plano financeiro e um plano de ação. 

 

 
Figura 2: “Slogan” do Empreenda 
Fonte: www.empreendacomsucesso.com.br, acesso em 11/04/2009 

 

E por último, entre outros, o desenvolvido pelo SEBRAE/MG: as pessoas 

interessadas em montar um negócio podem contar agora com mais uma ferramenta, 

o software gerencial Como Elaborar um Plano de Negócio. O produto é gratuito e 

está disponível para download, além de diversos manuais sobre o assunto, e tem o 

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

No plano de negócio, o empreendedor descreve quais os objetivos do 

empreendimento e quais passos devem ser dados (conceitos, marketing, operações, 

análises financeiras, etc.) para que eles sejam alcançados, diminuindo os riscos e as 

incertezas. 
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Figura 3: ilustração do site do SEBRAE MG 
Fonte: www.sebraemg.com.br, acesso em 11/04/2009 
 

Os manuais (apostilas) foram produzidos com o intuito de dar uma visão 

ampla e prática das ferramentas de gestão existentes, contribuindo para o 

aprimoramento da gestão dos pequenos empreendimentos. Os empreendedores e 

empresários poderão, a partir da leitura destes manuais, implantar as ferramentas de 

gestão, sem maiores dificuldades. Para dar suporte à implantação dos modelos 

sugeridos, os empreendedores e empresários interessados poderão, a qualquer 

momento, contatar a Rede SEBRAE de Atendimento. (www.sebraeminas.com.br, 

acesso em 12/10/2008). 

 
 

2.4 Restaurantes (breve contexto) 
 
 

O perfil do restaurante moderno vem da segunda metade do século 18, há 

quase 250 anos. 
Estudiosos concordam que o surgimento desse tipo de estabelecimento 

aconteceu em Paris e que ronda a época da Revolução Francesa, de 1789. Os 

primeiros surgiram algumas décadas antes. Mais tarde deu-se um crescimento 

numérico expressivo. 
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Séculos antes de um restaurante ser um lugar aonde se ia para comer (e até 

várias décadas depois disso), um restaurant era algo de comer, um caldo 

restaurativo. 

  Os dicionários dos séculos XVII e XVIII de Trévoux (apud SPANG, 2003) 
definiam um restaurant como sendo um preparado semimedicinal, enquanto a 

vultosa Encyclopédie de Diderot e D'Alembert (1751-1772) relacionava "restaurante" 

como um "termo médico" e apresentava conhaque, grão-de-bico e chocolate como 

exemplos de substâncias "restaurativas". Muitos livros de receitas franceses do 

século XVIII continham extensas receitas à base de caldo chamadas restaurants, 

que prometiam restabelecer a saúde de pessoas que padeciam de doenças crônicas 

e o sabor a molhos insípidos. 

De acordo com Spang (2003) o restaurante como um espaço social urbano 

surgiu em princípio, nos últimos vinte anos do Antigo Regime, entrava-se em um 

restaurante (ou, como eram mais comumente chamados, na "sala de um 

restaurateur") para beber caldos restaurativos assim como se ia a uma cafeteria 

para beber café. Os primeiros restaurateurs serviam poucas refeições sólidas e 

anunciavam seus estabelecimentos como sendo especialmente adequados àqueles 

que tinham estômago muito sensível para fazer uma refeição à noite.  

Nos anos 1820, porém, os restaurantes da capital francesa, com seus 

cardápios em quatro colunas, comensais confusos e garçons de cortesia instável, se 

pareciam com esses a que estamos familiarizados hoje. O restaurante havia se 

tornado uma verdadeira instituição cultural, entre os mais familiares e distintivos 

marcos parisienses. 

Muito depois de meados do século XIX, os restaurantes permaneceriam um 

fenômeno quase exclusivamente parisiense. Raramente se encontrava um deles 

fora da capital francesa. Em Paris, turistas americanos e ingleses maravilhavam-se 

com os restaurantes, destacando-os entre as atrações "mais peculiares" e "mais 

notáveis" da cidade.  

Do caldo de carne do século XVIII ao estabelecimento comercial do século 

XIX, o restaurante, como nós o conhecemos hoje, representa a tradução da 

mudança do valor social de uma época no adorno cultural de outra.  

Nos últimos 230 anos, o restaurante passou de uma espécie de spa urbano a 

um fórum público "político", e depois a um refúgio explícita e ativamente apolítico. Do 

princípio ao fim, essas transformações foram menos uma progressão numa série de 
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etapas claramente definidas e mais um processo contínuo e contestatório, no qual 

toda nova compreensão do lugar ocupado pelo restaurante na vida de Paris abria a 

possibilidade de novas reavaliações e começos criativos.  

O surgimento dos restaurantes motivou o aparecimento do primeiro guia 

gastronômico, o "Almanach des Gourmands", de Alexandre Balthasar Laurent 

Grimod de la Reynière, publicado entre 1803 e 1810. Em suas páginas, decretava o 

jantar como uma atividade mágica, diferente de qualquer outra refeição. Apaixonado 

pela gastronomia, Grimod de la Reynière dizia que a difundida reputação de Paris 

como capital da Europa naquela época se devia mais à alta qualidade da comida de 

seus restaurantes do que ao esplendor de seus monumentos ou à sofisticação de 

seus habitantes. 

 A princípio nos restaurantes os menus tinham preço fixo. Mas esse conceito 

mudou com os cardápios, que passaram a indicar o preço dos pratos. Assim, o 

cliente poderia delimitar claramente despesas e escolher apenas aquilo que 

realmente tivesse vontade de comer. As refeições passaram a ser saboreadas a 

qualquer hora do dia. E o paladar pôde finalmente ser valorizado por diferentes 

classes sociais. 

Observa-se a grande variedade de restaurantes existentes, formas e 

maneiras na qual são servidos os alimentos, tudo isso com a finalidade de melhor 

servir e disponibilizar opções aos clientes. Para o restaurante apresentado nessa 

proposição de plano de negócio pode-se classificá-lo como tradicional. 

Na culinária os frutos do mar ou mariscos são produtos comestíveis extraídos 

do mar, tais como crustáceos, moluscos e outros pequenos animais marinhos, com 

exceção dos peixes. O termo em inglês seafood, no entanto engloba os peixes em 

seu "conjunto semântico". 

Evidências ainda sugerem que os frutos do mar ajudam a reduzir doenças 

coronárias assegurando assim os nutrientes importantes em especial o ômega 3,  

novos estudos dizem que eles também podem reduzir os efeitos do Alzheimer, 

assim como de outras doenças mentais, adicionou Phillip Spiller, diretor da 

Secretária de Frutos do Mar da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) 

dos Estados Unidos. 
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2.5 Tipos de Sociedades e seus Regimes Tributários 
 

Os empreendedores devem conhecer e saber identificar, apesar do apoio 

dado pelos contabilistas, os tipos de sociedades usuais (Sociedades Empresárias) e 

principalmente os tributos (Regimes tributários) adotados pela legislação brasileira, 

por isso, destaca-se: 

 

Em primeiro lugar Sociedades Empresárias, são todas as sociedades que 

se enquadram no conceito de empresa, devendo ter inscrição no Registro Público 

das Empresas Mercantis (Junta Comercial) do Estado em que se encontra 

estabelecida. Pode ser empresário qualquer pessoa capaz (maior de 18 anos ou 

emancipado) que possa exprimir validamente suas vontades, ou seja, mentalmente 

são, sem impedimento legal (ex: juízes, certos funcionários públicos, etc).  

Entre as sociedades empresárias conhecidas, destaca-se algumas com breve 

resumo conceitual, pois sabe-se que a legislação é polêmica, muito extensa  e por 

último, essas discussões não fazem parte do escopo da pesquisa. 

 

Sociedade em Nome Coletivo: tipo pouco utilizado, pois exige que os sócios sejam 

pessoas físicas, com responsabilidade solidária e ilimitada pelas dívidas da 

empresa, podendo o credor executar os bens particulares dos sócios, mesmo sem 

ordem judicial. O nome da empresa: firma ou razão social (não podendo utilizar 

nome fantasia ou denominação) deve ser com o nome dos sócios, podendo ser 

acrescentada a expressão "& Cia" ao final (ex: José e Maria ou José, Maria & Cia). 

 

Sociedade em Comandita Simples: também pouco utilizado, sendo formada a 

empresa por sócios comanditados (participam com capital e trabalho, tendo 

responsabilidade solidária e ilimitada) e comanditários (aplicam apenas capital, 

possuindo responsabilidade limitada ao capital empregado e não participando da 

gestão dos negócios da empresa), são normalmente as empresas de capital fechado 

(não negociável em Bolsa). O nome: firma ou razão social (devem figurar apenas os 

sócios comanditados, sob pena de responsabilidade solidária e ilimitada do sócio 

que constar na razão social). 
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Sociedade Anônima: espécie mais utilizada que as anteriores, principalmente nos 

casos de grandes empresas, onde o capital encontra-se dividido em ações e cada 

acionista é responsável apenas pelo preço de emissão de suas próprias ações 

(responsabilidade limitada e não solidária). Os acionistas controladores respondem 

por abusos. Está regulamentada na Lei 11.638.07. Possui várias espécies de títulos 

(ações, partes beneficiárias, debêntures e bônus de subscrição), é regulamentada 

por diversos órgãos (Assembléias Gerais e Especiais, Diretoria, Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal), devendo publicar seus atos no Diário Oficial e em 

jornal de grande circulação editado no local da sede da companhia (atos arquivados 

no registro do comércio). O nome: denominação ou nome fantasia (não utiliza firma 

ou razão social), acrescidos da expressão "S/A" ou antecedido da expressão 

"Companhia" ou "Cia". 

 

Sociedade em Comandita por Ações: em extinção, é regida pelas normas relativas 

às sociedades anônimas (artigos 280 e seguintes da Lei 6.404/76), salvo a restrição 

de que somente os acionistas podem ser diretores ou gerentes (sócios 

comanditados, nomeados no estatuto e destituídos por 2/3 do capital), respondendo 

ilimitadamente pelas obrigações da empresa, enquanto os sócios comanditários 

(demais acionistas não gerentes ou diretores) possuem responsabilidade limitada ao 

capital social. Assim como as S/As, pode ser empresa de capital aberto (ações em 

Bolsa de Valores). O nome: denominação ou nome fantasia, firma ou razão social, 

acrescidas da expressão "Comandita por Ações" ou "C/A". 

 

Sociedade Limitada: De acordo com o SEBRAE (2007), mais de 90% das 

empresas no Brasil são limitadas, pois nessa sociedade a responsabilidade de cada 

sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela 

integralização do capital social, referente à parte não integralizada pelos demais 

sócios. Foi o tipo mais afetado com o Novo Código Civil (artigos 1.052 a 1.087), pois 

era regulamentada por apenas 18 artigos do Decreto 3.708/19, o que dava ampla 

liberdade e flexibilidade ao contrato social dessas empresas. O nome: denominação 

ou nome fantasia, firma ou razão social, acrescidas da expressão "Ltda". 

 

Em segundo lugar, os tributos das sociedades e os Regimes Tributários, a 

que elas estão sujeitas pela legislação brasileira são doravante apresentados. 
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Assim, entende-se por Regime Tributário um conjunto de Leis que regem a 

tributação de uma nação e optar acertadamente por um dos regimes de tributação 

previstos na legislação tributária poderá implicar inúmeros benefícios ao contribuinte, 

dentre as quais destacamos a redução na carga tributária suportada por um 

planejamento tributário adequado. Por essa razão, torna-se imprescindível a análise 

dos aspectos pertinentes a cada sistema tributário, garantindo ao contribuinte a 

certeza da aplicação das respectivas normas jurídicas. 

 
Lucro Real: é o lucro líquido do período de apuração, ajustado pelas adições, 

exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária, 

sendo neste caso, necessário a escrituração contábil completa. E, entre outros 

impedimentos, pode ser sociedade empresária somente aquelas cuja receita total, 

no ano calendário anterior, for a superior a R$ 48 milhões ou proporcional. 

 

Lucro Presumido: É uma forma de tributação simplificada para a determinação da 

base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, ou seja, há uma 

presunção da base de cálculo desses tributos, a qual depende da atividade 

operacional da organização. Normalmente as sociedades dos profissionais liberais 

adotam essa tributação. 

 

Lucro Arbitrado: É a forma de tributação na qual o lucro, base de incidência dos 

tributos anteriormente citados, é arbitrado, pela própria pessoa jurídica ou, de ofício, 

pela fiscalização. 

 

Super Simples: Super Simples ou Simples Nacional (Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições) é o novo regime tributário simplificado 

instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, a partir de 1º de julho de 2007, o qual 

foi aplicado ara o empreendimento em estudo. O Simples Nacional conhecido 

também como Super Simples estabelece normas gerais relativas ao tratamento 

tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas 

de pequeno porte no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. 

São consideradas para efeito desse regime de tributação, conforme a Lei 

Complementar nº 123/2006, as sociedades, cujo valor da receita bruta anual para 
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fins de enquadramento não ultrapasse: Micro = R$ 240 mil e EPP = R$ 2,4 milhões e 

os Tributos e Contribuições abrangidos são: 

 
Recolhimento mensal, em Documento Único, de: IRPJ; IPI; CSLL; Cofins; 
PIS/Pasep; Contr. Seguridade Social (exceto da pessoa jurídica serviços ...); 
ICMS; ISS e não exclui os devidos na qualidade de contribuinte ou 
responsável: IOF; II; IE; ITR; IR ganhos renda fixa ou variável; IR ganhos de 
capital na alienação de bens do ativo; CPMF; FGTS; Seg. 
Social/trabalhador; Seg. Social/pessoa do empresário na qualidade de 
contribuinte individual; IR pagamentos ou créditos pela pessoa jurídica a 
pessoas físicas; PIS/Pasep/COFINS/ IPI s/ importação. 

 

No recolhimento do Simples Nacional destaca-se as receitas da empresa, de 

acordo com a sua natureza. Para cada tipo é aplicado alíquota própria, que também 

especifica a repartição por tributo da arrecadação. Algumas normas para o 

pagamento do Simples Nacional pelas empresas devem ser observadas: 

 

• banco credenciado pelo Comitê Gestor;  

• em único documento;  

• códigos específicos para cada espécie de receita;  

• prazo, até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente 

ao que se referir; 

• Comitê Gestor definirá o sistema de repasses da arrecadação, do ISS 

aos Municípios, do ICMS aos Estados, da Contribuição para a 

Seguridade Social ao INSS, e o restante ao Tesouro Nacional; 

• Recolhimento por intermédio da matriz; Comitê Gestor regulará 

critérios para enquadramento e distribuição de receitas de empresas 

com estabelecimento em mais de uma unidade da federação; 

• devem apresentar declaração anual única e simplificada de 

informações à SRF; 

• devem emitir documento fiscal simplificado de venda ou prestação de 

serviços; 

• devem manter livro caixa de movimentação financeira e bancária; 

 

E, para determinar a alíquota, na qual a sociedade está sujeita, utiliza-se a 

receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração e as 
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alíquotas são crescentes conforme a receita bruta, sendo a menor alíquota de 4% e 

a maior alíquota de 11,61%.  

 

 
Quadro 2: Alíquotas referentes ao Simples Nacional 
Fonte: www.receita.fazenda.gov.br, acesso em 11/04/2009. 

 

No recolhimento destaca-se as receitas da empresa, de acordo com a sua 

natureza. Para cada tipo é aplicado alíquota própria, que também especifica a 

repartição por tributo da arrecadação.  

 

 

2.6 Análise de investimentos 
 

A Analise de Investimentos tem sido explorada largamente na literatura 

técnica. Quando se trata de Analise de Investimentos, é comum para rigor técnico o 

uso da terminologia Análise de Empreendimentos, pois o que se avalia sempre é, do 

ângulo econômico, como se comportam empreendimentos, que para oferecer 

retorno e resultado exigem um certo grau de investimentos. 

 Entre os diversos Indicadores conhecidos pela analise de investimentos, 

destacam -se a seguir os relacionados, pois são os utilizados pelo Software Plano de 

Negócio/SEBRAE – MG. 
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Período de Payback: De acordo com Damodaran (2000), o período payback ou 

prazo de retorno de um projeto é a extensão de tempo necessária para que os fluxos 

de caixa nominais cubram o investimento inicial. No caso de uma anuidade, o 

período de payback pode ser descoberto dividindo-se o investimento inicial pela 

entrada de caixa anual. Para uma série mista, as entradas de caixa anuais devem 

ser acumuladas até que o investimento inicial seja recuperado. Agora quanto ao 

critério de decisão, quando o payback é usado em decisões de aceitar-rejeitar, o 

critério de decisão é o seguinte: Se o período de payback for, menor que o período 

de payback máximo aceitável, aceita-se o projeto; se o período de payback for maior 

que o período de payback máximo aceitável, rejeita-se o projeto. 

Conforme Gitman (1997), o amplo uso do período de payback, praticado 

pelas pequenas empresas, deve-se a sua facilidade de cálculo e ao apelo intuitivo. 

Também apresenta outras vantagens porque considera fluxos de caixa ao invés de 

lucros contábeis e também porque leva em consideração a época de ocorrência dos 

fluxos de caixa e, por conseguinte, o fator tempo no valor do dinheiro. O período de 

payback adequado é um período de tempo máximo aceitável, quer dizer, 

determinado subjetivamente, como o momento em que o fluxo de caixa do projeto 

alcança seu “ponto de equilíbrio” (isto é, quando as entradas de caixa se igualam ao 

investimento inicial).  

 

Ponto de Equilíbrio: É o nível em que as entradas operacionais geradas por 

vendas igualam-se às saídas operacionais, decorrentes dos custos operacionais 

necessários para produzir estas vendas num determinado período, ou seja, neste 

momento o resultado é nulo. As saídas ou custos operacionais são divididos em 

custos variáveis e custos fixos. 

Segundo Degen (1989, p.152): 

 
Para calcular o ponto de equilíbrio operacional de caixa (PEO) de um novo 
negócio para um determinado período, geralmente mensal, dividimos as 
saídas de caixa decorrentes dos custos fixos (CF) pela entrada de caixa 
gerada por uma unidade vendida (VU), menos as saídas de caixa 
decorrentes dos custos vaiáveis necessários para gerar esta venda (CVU). 
A diferença entre a venda (VU) e os custos variáveis (CVU) é a margem de 
contribuição por unidade vendida (MCU). As respectivas fórmulas 

são:
MCU
CF

CVUVU
CFPEO =
−

=  
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De acordo com Degen (1989), o futuro empreendedor deve tomar alguns 

cuidados com a análise do ponto de equilíbrio operacional. As vendas, os custos 

fixos e os custos vaiáveis, na realidade, não seguem linhas retas em função das 

unidades vendidas. O crescimento no número de unidades vendidas pode não ser 

proporcional ao crescimento das vendas devido, principalmente, à necessidade de 

descontos por volume de vendas. Por outro lado os custos variáveis podem 

decrescer em degraus, à medida que os fornecedores oferecem descontos por 

volumes maiores de compras. Poderia ser necessária ao se atingir certo número de 

unidades vendidas por mês, a contratação de mais vendedores. Com isto, o custo 

fixo, salários e encargos subirá toda vez que for necessário a contratação de mais 

um vendedor, isto é: de tantas em tantas unidades de vendas por mês. 

 

Valor Presente Líquido - VPL: É a ferramenta mais utilizada pelas grandes 

empresas na análise de investimentos (COPELAND, 2001), O valor presente líquido 

conforme Gitman (1997), é uma técnica de análise de orçamentos de capital, obtida 

subtraindo-se o investimento inicial de um projeto do valor presente das entradas de 

caixa, descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da empresa. 

Ainda sob a visão do Gitman (1997, p.329, grifo do autor), se tratando do 

valor presente líquido, deve atentar para o que diz o autor, conforme relacionado a 

seguir: 

 
O valor presente líquido (VPL), como mostrado abaixo é obtido subtraindo-

se o investimento inicial (II) do valor presente das entradas de caixa (FCt), 

descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da empresa (k).  VPL = 

valor presente das entradas de caixa – investimento inicial 

 

II
k

FCVPL
n

t t

t
−

+
= ∑

=1 )1(         

 

De acordo com Gitman (1997), por considerar explicitamente o valor do 

dinheiro no tempo, o VPL é considerado uma técnica sofisticada de análise de 

orçamentos de capital. Esse tipo de técnica, desconta os fluxos de caixa da empresa 

a uma taxa especificada. Essa taxa, usualmente chamada de desconto, custo de 

oportunidade ou custo de capital, refere-se ao retorno mínimo que deve ser obtido 
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por um projeto, de forma a manter inalterado o valor de mercado e o valor 

patrimonial da empresa. 

 

Taxa Interna de Retorno - TIR: É aquela taxa de desconto que iguala os fluxos de 

entradas como os fluxos de saídas de um investimento. Com ela procura-se 

determinar uma única taxa de retorno, dependente exclusivamente dos fluxos de 

caixa do investimento, que sintetize os méritos de um projeto (ROSS; 

WESTERFIELD ; JORDAN, 2000). 

Sob a visão de Gitman (1997, p.330, grifo do autor), um conceito mais bem 

definido é apresentado a seguir: 

 
A taxa interna de retorno, apesar de ser consideravelmente mais difícil de 
calcular à mão do que o VPL é possivelmente a técnica sofisticada mais 
usada para a avaliação de alternativas de investimentos. A taxa interna de 
retorno (TIR) é definida como a taxa de desconto que iguala o valor 
presente das entradas de caixa ao investimento inicial referente a um 
projeto. A TIR, em outras palavras, é a taxa de desconto que faz com que o 
VPL de uma oportunidade de investimento iguale-se a zero.  
 

II
TIR

FC

II
TIR

FC

n

t

t

n

t

t

t

t

−
+

−
+

=

∑

∑

=
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Agora quanto ao critério de decisão segundo Gitman (1997, p.330, grifo do 

autor), explica que: 

 
O critério de decisão, quando a TIR é usada para tomar decisões do tipo 
“aceitar-rejeitar”, é o seguinte: Se a TIR for maior que o custo de capital, 
aceita-se o projeto; se for menor, rejeita-se o projeto. Esse critério garante 
que a empresa esteja obtendo, pelo menos, sua taxa requerida de retorno. 
Tal resultado deveria aumentar o valor de mercado da empresa e, 
conseqüentemente, a riqueza dos seus proprietários. 

 

Segundo o mesmo autor Gitman (1997), a TIR pode ser calculada tanto por 

tentativa e erro como se utilizando uma calculadora financeira ou a um computador. 
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3 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIO PARA UM 
RESTAURANTE EM BALNEARIO CAMBORIÚ 

 

 

Neste capitulo serão demonstrados os resultados do trabalho de campo, cujo 

plano finalizado encontra-se no APÊNDICE II. O capítulo se iniciará pela 

caracterização da organização e após detalha alguns elementos necessários para 

elaboração e entendimento do referido plano. Na elaboração do Plano de Negócio 

utilizou-se o software “Como Elaborar um Plano de Negócios” disponibilizado pelo 

SEBRAE-MG, por estar disponível no Movimento de empreendedorismo da Univali – 

MEU, e também adequado as necessidades do Curso de Administração.  

 
 
3.1 Caracterização da Pré-Incubadora de Empresas Univali 

 

 

A Universidade do Vale do Itajaí é uma das maiores instituições de ensino 

superior do Brasil. Localizada no litoral centro-norte de Santa Catarina.  

Em 25 de outubro de 1968 é publicada a Lei Municipal 892, que cria a 

Autarquia Municipal de Educação e Cultura da cidade de Itajaí. Em 1970, a 

Autarquia é transformada em Fundação de Ensino do Pólo Geoeducacional do Vale 

do Itajaí (Fepevi). Em 1986, as Faculdades Isoladas de Ciências Jurídicas e Sociais, 

de Filosofia, Ciências e Letras, e de Enfermagem e Obstetrícia são transformadas 

em Faculdades Integradas do Litoral Catarinense (Filcat). No dia 16 de fevereiro de 

1989, a Filcat torna-se Universidade do Vale do Itajaí, através da Portaria Ministerial 

51/89, e em 21 de março é instalada oficialmente.  

Atualmente, possui aproximadamente 30 mil alunos, que contam com 170 mil 

m2 de área construída, 485 salas de aulas e 950 salas de apoio e laboratórios, todos 

equipados com tecnologia de ponta e monitorados por profissionais altamente 

capacitados. Além disso, os estudantes dispõem de espaços reservados às 

atividades práticas, como clínicas, agências, escritórios, teatro, auditórios, ginásios 

de esporte e quadras poliesportivas, piscina e oito bibliotecas. 
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A Universidade sensível às mudanças do mercado compreendeu a 

importância do empreendedorismo para a formação dos seus alunos. Deste desafio 

nasceu o MEU – Movimento Empreendedor Univali, um modelo que incorpora um 

componente educacional que extrapola o empreendedor incubado, como 

preconizam os teóricos do ramo, mas que visa difundir conceitos e criar uma cultura 

empreendedora no ambiente acadêmico. 

A formação do movimento foi o fruto de reflexões e experiências de um grupo 

de professores de diversos Centros e dos vários Campi, inicialmente focados no 

desenvolvimento de uma Pré-Incubadora na Universidade, apoiado pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura (Proppec) e Fundação de Apoio à 

Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (Fapesc). As 

discussões iniciais levaram o grupo a expandir o conceito, contemplando três 

processos básicos de sustentação operacional e um de articulação, a saber: Gestão 

da Pré-Incubadora, Formação Empreendedora e Relacionamento, articulados e 

integrados pelo Comitê Executivo. 

O processo de gestão da Pré-Incubadora desenvolve e opera atividades 

encarregadas do provimento do espaço físico individualizado e de uso 

compartilhado, de apoio e suporte à gestão das empresas incubadas como: recursos 

humanos, inovação tecnológica, comercialização de produtos e serviços, 

contabilidade, marketing, serviços jurídicos, captação de recursos, contratos com 

financiadores, processos de produção, marcas e propriedade industrial, entre outros. 

O processo de Formação Empreendedora tem sua ação voltada para dois 

públicos alvos: o público interno cujo escopo é a capacitação técnica, gerencial e 

empreendedora do pré-incubado; e o público externo com o qual tem o compromisso 

de disseminar o conceito de empreendedorismo e de prover o desenvolvimento da 

cultura empreendedora desenvolvendo ações voltadas para os corpos docentes e 

discentes da Universidade, voltadas precipuamente para o comportamento e 

atitudes, conceito de si, análise de ambiente, formulação de visões, identificação de 

oportunidades e desenvolvimento de conceitos de negócio. 

O processo de Relacionamentos tem por missão estabelecer a rede de 

contatos que dará suporte aos demais processos, devendo, para tanto, desenvolver 

e operar trabalhos encarregados do estabelecimento de alianças e parcerias de 

apoio institucional acesso a laboratórios, a agências de fomento e instituições de 

pesquisa e inovação, articulação política e com o mercado, criando uma rede de 
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relacionamentos de suporte ao empreendedor. Desta forma, o MEU procura criar um 

ambiente propício para a realização de processos, produtos e serviços inovadores 

com potencial para o desenvolvimento de novos negócios, colocando-se como 

elemento catalisador do processo, atendendo ao desenvolvimento produtivo local, 

apoiando a economia da região de Itajaí e toda a área de influência da Universidade 

A Pré-incubadora de Empresas Univali, é um espaço para incentivar as 

iniciativas empreendedoras dos acadêmicos, a partir do desenvolvimento científico e 

tecnológico, apoiando projetos inovadores que estão em processo de maturação. 

Isso quer dizer que na Pré-incubadora, o acadêmico que deseja ser um 

empreendedor e possui um projeto significativo, vai desfrutar de instalações físicas, 

suporte técnico-gerencial, além de ter a oportunidade de partilhar experiências com 

os demais pré-incubados vivenciando várias etapas até chegar muito perto de 

colocar seu projeto no mercado.  

Para cumprir com sua finalidade, a Pré-incubadora de Empresas UNIVALI 

oferecerá aos empreendedores selecionados, suporte administrativos, técnico e 

operacional, por meio de: 

 

1. Módulo individual por projeto, uso compartilhado de serviços 

técnicos, administrativos e contábeis; equipamentos de informática e 

facilidade de comunicação (fax, telefone e internet). 

2. Cooperação tecnológica com outras instituições. 

3. Uso compartilhado de laboratórios. 

4. Auxílio na captação de recursos financeiros, por meio da avaliação 

de projetos por fundo de capital de risco, acesso a financiamento 

através de agências de fomentos e outras instituições habilitadas. 

 
A Pré-incubadora de Empresas Univali é um espaço para incentivar as 

iniciativas empreendedoras dos acadêmicos da Univali, a partir do desenvolvimento 

científico e tecnológico, apoiando projetos inovadores que estão em processo de 

maturação. Isso quer dizer que na Pré-incubadora de Empresas Univali, o 

acadêmico que deseja ser um empreendedor e possui um projeto significativo, vai 

desfrutar de instalações físicas, suporte técnico-gerencial, além de ter a 
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oportunidade de partilhar experiências com os demais pré-incubados vivenciando 

várias etapas até chegar muito perto de colocar seu projeto/no mercado.  

Podem ser inscritas idéias de negócios que explorem a área de formação do 

candidato e que apresentem algum tipo de inovação, seja no produto/serviço, seja 

na forma de utilização ou no método de produção. A UNIVALI sugere, 

preferencialmente, projetos aderentes ao Arranjo Produtivo Local, ou seja, projetos 

alinhados com os setores produtivos da região. Para ser selecionado são avaliados 

os seguintes itens: Grau de inovação. Motivação para empreender. Relações com a 

cadeia produtiva. Conhecimento de processo. Conhecimento de mercado.  

Viabilidade econômica e financeira. 

 

 
3.2 Localização: SABORES DO ATLÂNTICO (Balneário Camboriú) 
 

 

Balneário Camboriú, conhecida também como a Capital Catarinense do 

Turismo, localiza-se no Litoral Centro Norte de Santa Catarina. Oferece além de 

suas praias, mas atrativos turísticos modernos e inovadores com um comércio forte 

e atuante durante todo ano. Sendo um dos principais destinos turísticos do Sul do 

Brasil e do Mercosul. Por toda orla, há bares e restaurantes que oferecem culinária 

irresistível em ambientes agradáveis.  

A cidade atrai investidores e empreendedores, dada a grande afluência de 

pessoas para o município. Ressalta-se que a localização geográfica da cidade é 

fator relevante, pois esta próxima de grandes centros produtivos do estado, 

concentra muitas Universidades que viabilizam um grande fluxo de estudantes, está 

localizada próxima a um dos maiores portos em movimentação do Brasil, o porto de 

Itajaí e agora também o de Navegantes, e esta à margem da BR 101, que é a 

principal ligação entre o Sul e os demais estados brasileiros. Contando também com 

o Aeroporto Internacional de Navegantes, localizado na cidade de mesmo nome, 

facilitando o turismo na região. 

Desse modo, a cidade de Balneário Camboriú pode considerar quatro 

segmentos populacionais costumeiros, primeiro aquele que é o morador da cidade, 
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segundo os estudantes (de fevereiro a novembro), terceiro os varejistas (de 

dezembro a fevereiro, e feriados) e quarto a terceira idade (de fevereiro a maio).  

Conforme pesquisa da revista Gazeta Mercantil, publicada no Altas do 

Mercado Brasileiro,  Balneário Camboriú é a cidade mais dinâmica do estado de 

Santa Catarina e está na quinta posição no ranking nacional. Muitas dos que vêm 

apenas a passeio, ficam maravilhados a ponto de se tornarem residentes e assim, 

usufruem o ano todo dos benefícios que a cidade oferece, como por exemplo, as 

mais de 300 opções gastronômicas estabelecidas aqui. (www.secturbc.com.br, 

acesso em 29/05/2009) 

Assim sendo, o restaurante Sabores do Atlântico estará situado na Avenida 

Atlântica, 4700, de frente para o mar, na Barra Sul. O restaurante apresenta um 

projeto inovador de arquitetura e gastronomia, onde suas salas internas contam com 

climatização e música diferenciada. 

O Sabores do Atlântico é um restaurante que pretende estar ao nível de 

exigência dos seus cliente, servindo comida à la carte com muita qualidade e um 

atendimento personalizado, com intuito de ser um restaurante de renome da cidade 

e obter uma excelente participação no mercado.  

 

 

Figura 4: Balneário Camboriú 
Fonte: www.secturbc.com.br, acesso em 29/05/2009 
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3.3 Elementos determinantes e contexto da viabilidade para o 
Restaurante: SABORES DO ATLÂNTICO 

 
 

3.3.1 O Restaurante Sabores do Atlântico 

 

 
A partir do software de plano de negócios SEBRAE MG delineou-se o Plano 

de Negócios para a unidade-caso. 

Assim, descreve-se o sumário executivo, que é um resumo do plano de 

negócios com as principais características, o qual ficou no seguinte formato: 

O projeto consiste mostrar a estrutura da elaboração de um Plano de Negócio 

para a implantação de um Restaurante de Frutos do Mar na cidade de Balneário 

Camboriú, visando sua viabilidade. 

O restaurante Sabores do Atlântico estará situado na Avenida Atlântica, 4700, 

de frente para o mar, na Barra Sul. 

Em relação à localização do restaurante Sabores do Atlântico é muito 

favorável, pois está situado em uma das áreas mais nobres da cidade de balneário 

Camboriú, dispondo de uma vista privilegiada da orla. 

O Restaurante possui um sócio: Oscar Francisco Pedroso que ficará 

responsável pela gestão (administrativa e financeira) do empreendimento, bem como 

pelas estratégias de divulgação. 

O enquadramento e regime tributário, conforme demonstrado a seguir na 

Figura 5 para o restaurante Sabores do Atlântico, de acordo com a pesquisa e 

consulta ao escritório de contabilidade para maior esclarecimento, ficará assim 

definido: Sociedade Empresarial Limitada em sua Forma Jurídica e Regime 

Tributário Simples Nacional. 

 
Figura 5: Dados, Forma Jurídica e Enquadramento Tributário do Empreendimento 
Fonte: Elaborado pela Acadêmica com o auxílio do Software SEBRAE/MG. 
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O Restaurante buscará atender ao mercado consumidor com um médio e alto 

poder aquisitivo em que residam, ou estão de férias ou a trabalho na cidade de 

Balneário Camboriú ou em cidades próximas, na prestação de serviços alimentícios, 

focalizado em pratos À La Carte de: Frutos do Mar, Carnes e aves. 

  A estratégia competitiva do Restaurante Sabores do Atlântico será atender os 

clientes superando suas expectativas de sabor do produto, higiene, atendimento, 

comodidade e agilidade nas refeições servidas. 

O restaurante pretende corresponder o nível de exigência de seus clientes, 

servindo uma gastronomia à la carte com muita qualidade e um atendimento 

personalizado. Tornando-se um restaurante de renome na cidade e obter uma 

excelente participação no mercado. 

Em relação ao Layout do restaurante Sabores do Atlântico apresentado na 

Figura 6, a empresa esta localizada em um terreno com 286 m  de área e possui 

uma área construída de 221,5 m , sendo 10 metros de frente, 13 metros de fundo e 

22 metros de comprimento.     

2

2

 

 
Figura 6: layout do Restaurante Sabores do Atlântico. 
Fonte: Elaborado pela Acadêmica com o auxílio do Software SEBRAE/MG. 
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Conforme Rosa (2007) um bom arranjo físico traz uma série de benefícios, 

como por exemplo: O aumento da produtividade, diminuição do desperdício e re-

trabalho, maior facilidade na localização dos produtos pelos clientes na área de 

vendas, melhoria na comunicação entre os setores e as pessoas. O Layout estima 

também a capacidade produtiva, isto é, o quanto pode ser produzido ou quantos 

clientes podem ser atendidos com a estrutura existente. Com isso, é possível 

diminuir a ociosidade e o desperdício. 

 

 
3.3.2 Plano de Marketing 
 
 

O processo inicial para a elaboração de um plano de marketing, segundo 

Kotler e Armstrong (1999), são a definição da missão, visão e valores de uma 

organização. 

A missão representa a finalidade essencial, ou seja, o que ela pretende 

realizar. Determina a razão de sua existência e função na sociedade. A partir da 

missão pode-se definir o que a empresa faz; onde a organização pretende chegar, 

ou seja, qual o seu negócio; qual a razão de sua existência; quais os ramos de 

atividade que deverão ser focalizados no futuro; compreendendo assim seus 

propósitos organizacionais (OLIVEIRA, 2007). 

Para o restaurante Sabores do Atlântico, definiu-se sua missão assim: 

 

“A missão do restaurante Sabores do Atlântico, será fornecer alimentação 

saudável obedecendo às normas da saúde, para que a absorção pela clientela se 

estabeleça de maneira altamente satisfatória, sendo parte integrante da missão o 

elevado foco no  mercado consumidor de maneira ágil de atendimento ao cliente 

,atendimento personalizado , com elevado grau de eficiência e eficácia, dispondo de 

espaço físico amplo e confortável , proporcionando comodidade e qualidade aos 

clientes”. 

 

Já, a visão pretende estabelecer uma identidade comum aos propósitos da 

organização, com fim de orientar o comportamento dos membros quanto ao futuro 

que ele deseja construir, de acordo com Walcoff (2003) a declaração da visão é uma 
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tentativa de representar, em poucas palavras, a imagem do sonho do 

empreendedor. Ou seja, como seria a empresa na mente de seus clientes, 

empregados e stakeholders. 

Desta forma, as expectativas futuras do restaurante Sabores do Atlântico se 

dão da seguinte forma: 

 

“Consolidar-se como uma empresa de elevadíssimo grau de qualidade e 

atendimento ao cliente, tornando-se referência na gastronomia, em especial de 

frutos do mar, obtendo um retorno financeiro de curto prazo e lucratividade 

operacional positiva”. 

 

Para os autores Chiavenato e Sapiro (2003), a intenção estratégica da 

organização é constituída por seus propósitos, das competências essenciais para 

que possa trilhar seu destino e de sua ideologia central que é o conjunto de 

princípios e valores que dão os limites da ação da organização. 

  
Valores são apenas comportamentos – específicos, práticos, tão descritíveis 
que deixam pouco espaço para a imaginação. As pessoas devem ser 
capazes de usá-los como instrumento de ordem-unida, pois eles são o 
como da missão, o meio para um fim - vencer. (WELCH, 2005, p.14). 
 

Há muito a perder quando os valores não são concretos. São os valores que 

darão rumo aos negócios e permitirão avaliar e comparar resultados. Lembrando 

que uma organização nem de longe alcançará seu potencial se estiver sendo 

orientada apenas por uma lista de banalidades, penduradas num quadro de hall de 

entrada da empresa. A Missão, Visão e os Valores devem ser de cunho estratégico. 

Para Scott; Jaffe; Tobe (1998), algumas perguntas pertinentes ajudam a 

esclarecer melhor e permite criar um conceito próprio de valores para uma 

organização, nas quais são: o que deveremos defender?;  Como trataremos nossos 

empregados?; como trataremos nossos clientes?; Se pudéssemos ser o que 

quiséssemos em cinco anos o que seriamos?  Que tipo de organização queremos 

ser?. 

 Nesse sentido, os valores que definem as prioridades para o restaurante 

Sabores do Atlântico são: 

 

Atingir seus objetivos como empresa, com ética e responsabilidade; 
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Excelência na qualidade, trazida pelo valor gastronômico e pela satisfação 

dos clientes; 

Atender o nível de exigência do consumidor em todos os aspectos; 

Comprometer-se com sua visão e missão; 

Incentivar o estudo e crescimento; e  

Desfrutar dos prazeres da gastronomia, mas sem descuidar da saúde. 

 

Entende-se então, que os valores se referem a algo que tanto os proprietários 

quanto os funcionários desejam para a empresa, os quais possuem influência na 

vida da organização. Servindo também para orientar o comportamento de indivíduos, 

impondo limites no que se pode ou não fazer. 

Depois de definido a missão, visão e valores, o passo que se segue é a 

descrição dos produtos. 

O produto principal do restaurante Sabores do Atlântico é a comida fornecida, 

em especial os Frutos do Mar, e o serviço é o atendimento oferecido ao cliente. 

Em relação à qualidade das refeições, seria um conjunto harmonioso 

composto por nutrição, sabor, aroma, segurança e apresentação. 

Com a finalidade de atender esses requisitos necessários para que a refeição 

tenha qualidade, os profissionais estarão envolvidos neste processo aliando 

tecnologia, conhecimento e dedicação para que sua saúde e o prazer ao se 

alimentar sejam garantidos. 

O produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para sua apreciação, 

aquisição, uso ou consumo para satisfazer a um desejo ou necessidade.  O valor de 

um produto está na capacidade que ele tem de ajudar a satisfazer as necessidades 

do usuário. As pessoas não pensam somente em um produto, e sim na satisfação 

que ele pode oferece. 

A descrição dos principais produtos será demonstrada a seguir, baseando-se 

em pesquisas feito com o roteiro de entrevistas. 

Todos as refeições exceto os petiscos virão acompanhadas de saladas, arroz, 

batata frita ou batata soute. Os principais produtos que serão servidos no 

Restaurante Sabores do Atlântico são: 

 
Camarão empanado com queijo (petisco) 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Porção de camarão empanado com queijo parmesão. 
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Figura 7: Camarão empanado com queijo – porção. 
Fonte: www.receitasdahenei.com.br, acesso em 26/05/2009. 

 

Filé de Peixe (Congrio / Linguado/ Robalo) ao Molho de Camarão  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Peixe Grelhado na manteiga servido para duas 

pessoas. Acompanha salada, arroz, batata frita ou batata soute e pirão.  

 

 
Figura 8: Filé de Peixe ao Molho de Camarão. 
Fonte: www.receitasdahenei.com.br, acesso em 26/05/2009. 
 

Mignon ao Molho Madeira 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Medalhões de filé mignon ao molho madeira, 

acompanhado de farofa. 

 

 
Figura 9: Mignon ao Molho Madeira 
Fonte: www.receitasdahenei.com.br, acesso em 26/05/2009. 
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Peito de Frango Grelhado 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Peito de frango grelhado acompanhado de legumes 

na manteiga. 

 

 
Figura 10: Peito de Frango Grelhado. 
Fonte: www.receitasdahenei.com.br, acesso em 26/05/2009. 

 

O preço dos produtos é elaborado através de uma analise dos custos 

envolvidos na produção dos produtos e também nos preços praticados pelos 

concorrentes. A empresa realiza um levantamento dos custos de matéria-prima, 

custos de mão-de-obra, impostos e outros custos que possam influenciar na 

composição de preço dos produtos. Ao final deste levantamento é que o lucro 

pretendido é agregado, variando de acordo com cada produto.     

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

empresa, inicialmente ocorre através de jornais locais e regionais, internet, outdoor, 

folhetos e principalmente contando com a divulgação dos clientes.  

Quanto ao estudo dos concorrentes, Rosa (2007) diz que são empresas que 

atuam no mesmo ramo de atividade e que estão dispostos a atender as 

necessidades dos clientes.  

O restaurante Sabores do Atlântico possui ótimos produtos, que contentam os 

requisitos como: qualidade, preço mais acessível ao dos concorrentes,  atendimento 

proporcional à satisfação das necessidades e superação das expectativas dos 

clientes. O objetivo é buscar sempre um crescimento constante, conquistando novos 

clientes, porém não deixando de priorizar os já existentes. 

Como ilustração a seguir apresenta-se o restaurante Casa da Lagosta: 
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Figura 11: Estudo dos Concorrentes 
Fonte: Elaborado pela Acadêmica com o auxílio do Software SEBRAE/MG. 
 

O Restaurante Sabores do Atlântico possui competitividade boa em relação 

aos seus concorrentes, pois além superar as expectativas de seus clientes possui  

uma maior capacidade para atende-los sendo um dos primeiros a começar seu 

horário de funcionamento. 

 

  
3.3.3 Plano Operacional 
 
 

Para possibilitar a realização ou cumprimento das metas operacionais, as 

organizações desenvolvem planos operacionais. 
Conforme Griffin (2007) planos operacionais costumam ter foco limitado e 

prazos relativamente curtos e envolvem gestores da linha de frente ou de escalão 

mais baixo. 

O processo operacional do restaurante Sabores do Atlântico é de 

responsabilidade do sócio Oscar Francisco Pedroso, o qual irá conferir as 

mercadorias que chegarem pela manhã, após essa etapa os auxiliares de cozinha 

organizaram as matérias-primas em seguida adiantam a preparação das refeições. 

   As auxiliares de cozinha terão como principal atividade o preparo das 

saladas e lavação da louça. Os garçons e copeiros ficarão responsáveis em efetuar 

os pedidos como também pela limpeza e organização da área destinada aos 

clientes. 
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 Os sócios terão como principal responsabilidade administrar o restaurante e 

supervisionar as atividades dos colaboradores. Quando o restaurante estiver em 

funcionamento um sócio ficará no caixa e outro passando os pedidos para a 

cozinha, os garçons fazem as solicitações, que passará para o caixa registrando os 

pedidos das comandas por mesa. Após esta etapa será enviada a solicitação das 

refeições para o Chef de cozinha, e este identificará os pedidos e elaborará as 

refeições, em seguida com as refeições finalizadas os garçons encaminharão às 

suas respectivas mesas. Todos os colaboradores atenderão de forma padronizada, 

sendo independente do dia, horário e atendente. 

O cliente será recebido na porta e conduzido até sua mesa. A conta conterá 

frases de agradecimento pela presença do cliente e dará oportunidade para ele 

manifestar sua impressão sobre o atendimento, através de questionário, se assim o 

desejar. 

Em relação a capacidade do restaurante, Sabores do Atlântico oferece 84 

lugares, com 2 turnos de 8 horas a expectativa é que cada pessoa leve 1:20h para 

fazer sua refeição. Estima-se fazer 252 refeições, sendo que cada refeição equivale 

a duas pessoas. Esse cálculo permite estimar a quantidade de insumos necessários 

para produzir as refeições. Totalizando um atendimento estimado de 504 clientes por 

dia.  

Após as entrevistas e conforme o Acordo Coletivo (ver anexo 01), a 

necessidade de pessoal ficou da seguinte forma: 
 

  
Figura 12: Cargo/Função 
Fonte: Elaborado pela Acadêmica com o auxílio do Software SEBRAE/MG. 
 

Totalizando uma estimativa de mão-de-obra de 18 colaboradores, divididos 

entre Chef. de Cozinha, auxiliar de cozinha, garçom e auxiliar administrativo.    
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3.3.4 Plano financeiro 
 
 

No APÊNDICE II encontra-se o plano de negócio detalhado e completo do 

Restaurante Sabores do Atlântico, por isso, doravante neste tópico da pesquisa, são 

abordados alguns itens para discutir a viabilidade do referido negócio. 

Inicialmente por meio do roteiro de entrevista, do levantamento dos 

equipamentos existentes e do uso das instalações da Pré-incubadora de Empresas 

Univali para contatar fornecedores, entre outros, chegou-se a estimativa dos 

investimentos fixos, constantes do item 5.1.1 do citado plano de negócios a partir de 

conceitos e do software do SEBRAE-MG, os quais se encontram no Quadro 2, a 

seguir: 

 

 
Estimativa dos Investimentos Fixos 

  
Imóveis 

Descrição Quantidade  Valor Total 
Instalações (decoração) 1 R$ 6.865,00 R$ 6.865,00 
TOTAL:                                                                                                               R$ 6.865,00 

  
Máquinas 

Descrição Quantidade  Valor Total 
Fritadeira elétrica com 2 cestos 2 R$ 359,00  R$ 718,00  
Liquidificador Industrial em Inox 2 R$ 253,00  R$ 506,00  
Fogão industrial 12 bocas 3 R$ 542,00  R$ 1.626,00  
Banho maria industrial 1 R$ 243,00  R$ 243,00  
Chapa a gás com 4 queimadores 1 R$ 123,00  R$ 123,00  
TOTAL=                                                                                                         R$ 3.216,00 

  
Equipamentos 

Descrição Quantidade  Valor Total 
Freezer horizontal 420L 2 R$ 950,00  R$ 1.900,00  
Geladeira ind. em Inox 6 portas 2 R$ 3.500,00  R$ 7.000,00  
Sistema de Exaustão 2 R$ 1.053,00  R$ 2.116,00  
Balança Eletrônica 2 R$ 156,00  R$ 312,00  
TOTAL=                                                                                                         R$ 11.318,00 

  
Móveis e Utencilios 

Descrição Quantidade  Valor Total 
Pias para cozinha 2 R$ 453,00  R$ 906,00  
Mesas e Cadeiras (conjunto) 21 R$ 134,50  R$ 2.824,00  
Balcões 3 R$ 323,00  R$ 969,00  
Panelas, talheres e copos 1 R$ 5.350,00  R$ 5.350,00  
Uniformes/ toalhas 1 R$ 2.244,00  R$ 2.244,00  
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Faqueiro Maresias 2 R$ 543,00  R$ 1.086,00  
Travessas, pratos e tigelas 1 R$ 879,00  R$ 879,00  
Armário de Cozinha 3 R$ 650,00  R$ 1.950,00  
TOTAL=                                                                                                          R$ 16.208,50 

  
Veículos 

Descrição Quantidade  Valor Total 
Fiat Fiorino (usado) 1 R$ 34.500,00  R$ 34.500,00  
TOTAL=                                                                                                          R$ 34.500,00 

  
Veículos 

Descrição Quantidade  Valor Total 
Microcomputadores  2 R$ 1.350,00  R$ 2.700,00  
cartões 1 R$ 750,00  R$ 750,00  
Impressora Lazer 1 R$ 450,00  R$ 450,00  
TOTAL=                                                                                                         R$ 3.900,00 

  
Total Geral das Estimativas com Investimentos Fixos:                           R$ 76.007,50 
Quadro 2: Estimativa dos Investimentos Fixos 
Fonte: Elaborado pela Acadêmica com o auxílio do Software SEBRAE/MG. 

 

Para Rosa (2007), o capital de giro pode ser definido como: 

 
[...] o montante de recursos necessário para o funcionamento normal da 
empresa, compreendendo a compra de matérias-primas ou mercadorias, 
financiamento das vendas e o pagamento das despesas. Ao estimar o 
capital de giro para o começo das atividades da empresa, você devera 
apurar o estoque inicial e o caixa mínimo necessário. (ROSA, 2007, P.46). 

 

Ainda para Rosa o estoque inicial é todos aqueles materiais indispensáveis 

necessários à fabricação dos produtos. O caixa mínimo é aquele capital de giro 

próprio necessário para movimentar o negócio (uma reserva), quer dizer, é o 

dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos até que as 

contas a receber de clientes entrem no caixa da empresa. Assim, na seqüência da 

pesquisa estudou-se o investimento financeiro, os quais resultaram nas informações 

conforme de mostrados na figura 13, e com isso, os investimentos totais (fixos, 

financeiros e pré-operacionais) ficaram em torno de R$ 213.990,40. 
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Figura 13: Estimativa dos Investimentos financeiros. 
Fonte: Elaborado pela Acadêmica com o auxílio do Software SEBRAE/MG. 

 

Após os estudos dos investimentos fixos, financeiros e pré-operacionais 

procedeu-se aos cálculos para estimar os demais desembolsos, ou seja: os custos 

(matérias-primas, mão-de-obra e gastos gerais), as despesas operacionais 

(administrativas, comerciais e financeiras) e os tributos (considerado o Simples 

Nacional por ter sido a atividade operacional na unidade-caso). A Figura 14, logo 

baixo e em seguida a Figura 15 apresentam resumos destes principais para maior 

entendimento dos cálculos: 

 

 
Figura 14: Estimativa dos demais Desembolsos (parte). 
Fonte: Elaborado pela Acadêmica com o auxílio do Software SEBRAE/MG. 
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Figura 15: Estimativa dos demais Desembolsos (parte). 
Fonte: Elaborado pela Acadêmica com o auxílio do Software SEBRAE/MG. 
 

Após os investimentos e gastos identificados procura-se um faturamento (12 

meses) que pudesse possibilitar um retorno desses desembolsos em prazo 

adequado aos propósitos a serem efetuados pelos sócios. A Figura 16, a seguir, 

mostra este faturamento desejado pelos sócios.  
 

Figura 16: Estimativa do Faturamento (mensal). 
Fonte: Elaborado pela Acadêmica com o auxílio do Software SEBRAE/MG. 
 

Com os dados digitados no software pode-se gerar a demonstração do 

Resultado do Exercício com base na margem de contribuição. É o resumo ordenado 

das receitas e despesas da empresa em determinado período, apresentada de 

formas dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as despesas e, em 

seguida, indica-se o resultado (lucro ou prejuízo). Para a unidade-caso, adotou-se 
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um modelo simples para micro ou pequenas empresas, apenas para evidenciar o 

total de despesa deduzido da receita, apurando-se, assim, o lucro, apenas com os 

principais lucros. 

Logo após, apresenta-se alguns indicadores de avaliação, entre eles: Período 

de Payback: tempo necessário para o futuro empreendedor recuperar o dinheiro 

aplicado em um novo negócio – Ponto de Equilíbrio: nível em que as entradas 

operacionais geradas por vendas igualam-se às saídas operacionais, decorrentes 

dos custos operacionais necessários para produzir elas num determinado período, 

ou seja, neste momento o resultado é nulo e a Taxa Interna de Retorno – taxa de 

desconto que iguala o valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial 

referente a um projeto. A figura 17 – Demonstrativo de Resultados e Indicadores de 

Viabilidade abaixo demonstra os resultados encontrados.  

 

 

 
Figura 17: Demonstrativo de Resultados e Indicadores de Viabilidade. 
Fonte: Elaborado pela Acadêmica com o auxílio do Software SEBRAE/MG. 

 

Desta forma, os resultados demonstram que o retorno do investimento para 

os sócios é de aproximadamente 1 (um) ano e uma lucratividade de 10 pontos 

percentuais. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Este estudo teve como principal objetivo, verificar do ponto de vista 

empresarial, através da elaboração de um Plano de Negócio, a viabilidade da 

abertura de um restaurante na cidade de Balneário Camboriú, levantando os fatores 

proeminentes que deveriam ser analisados para a respectiva pesquisa. 

Para alcançar os objetivos propostos, foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: (1) Realizar diagnostico do ambiente por meio de um roteiro de 

entrevista; (2) Elaborar um plano de negócios para um restaurante em Balneário 

Camboriú; e (3) Apresentar algumas considerações a partir do plano elaborado. 

Para tal, o trabalho seguiu a tipologia de uma proposição de planos. Para 

Roesch (2007) a proposição de planos busca apresentar soluções para problemas já 

diagnosticados, podendo ou não incluir a implementação do plano. O autor 

esclarece também que uma proposição de plano é uma categoria de um serviço 

especializado com objetivo critico de apresentar novas propostas de planos ou 

sistemas, a fim de solucionar problemas e necessidades antecipadamente 

identificadas. 

As informações alcançadas pelo estudo possibilitaram à acadêmica conhecer 

os pontos essenciais e ter domínio para a elaboração de um Plano de Negócios. 

Para Pereira (1995) o plano de negócio é um documento escrito que tem como 

objetivo estruturar as principais idéias e opções que o empreendedor deverá 

considerar para determinar quanto à viabilidade da empresa a ser criada. 

Após a acadêmica ter adquirido todo o embasamento teórico que se faz 

necessário para o estudo, se aplicou a pesquisa de campo, a qual foi realizada com 

a interação da pesquisa quantitativa e qualitativo. 

 Os participantes da pesquisa foram indivíduos predominantemente 

proprietários de restaurantes.  

Diante a análise das dez questões expostas no questionário (APENDICE I), 

foram levantados os dados pertinentes para a composição do plano de negocio. 

Reunindo essas informações, o plano foi elaborado utilizando-se do software “Como 

Elaborar um Plano de Negócios” - SEBRAE – MG. 

Sobre a viabilidade e questões financeiras o investimento inicial ficará em 

torno de R$ 303.347,90 sendo este valor utilizado a partir do capital dos sócios, a 
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projeção de faturamento aproximado de R$ 470.458,00 mensal, para o primeiro ano 

de funcionamento. A empresa esta sendo estruturada para atuar com um custo fixo 

mensal de R$ 48.981,71, o ponto de equilíbrio do Restaurante é de R$ 241.386,30, 

a lucratividade é de 9,88% , a rentabilidade de 15,32% e o prazo de retorno é de 

1ano. 

Ao final do planejamento, constata-se que por intermédio dos objetivos 

específicos delineados, atingiu-se o objetivo geral pré-determinado. Ressaltando que 

para o alcance do objetivo geral, se faz necessário todo o entrosamento entre o 

referencial teórico pesquisado e os objetivos específicos.  

Para a acadêmica a elaboração deste estudo foi fundamental para a 

aplicação na prática do conteúdo teórico absorvido durante o curso de 

administração, tendo a oportunidade de aprofundamento nos conhecimentos e 

habilidades na área de maior interesse, neste caso, a Administração Geral. 

Cabe salientar, que o estudo é de suma importância, pois através dele a 

acadêmica pretende montar seu próprio negócio, isto quando dispuser de recursos 

financeiros, caso este não seja o projeto posto em prática, mesmo assim tem sua 

importância no sentido de servir como molde para o planejamento de outro negócio. 

Quanto à elaboração do trabalho não houve limitações, desta forma pode-se 

realizá-lo com tranqüilidade. A pesquisa se mostrou extremamente positiva em 

vários aspectos, tanto para a Universidade quanto para a acadêmica pois o tema 

abordado é bastante atual nos dias de hoje. 

Para a empresa, pode-se considerar que também foi muito positiva, pois 

através do plano de negócio mostrou-se a viabilidade de forma concreta, 

possibilitando a visão geral das principais práticas gerenciais de uma empresa.  
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6 APÊNDICES 
APÊNDICE I 

(Roteiro de Entrevista) 
 
Data: ____/____/____ 

Local: Balneário Camboriú  

Entrevistado: __________________________________________________________ 

Entrevistador: Suelem do Amaral Pontini (Acadêmica) 

 

1)Quais são os principais produtos comercializados pelo seu restaurante? 

 

2) Dentro destes produtos, quais são os mais vendidos? 

 

3) Qual é o seu produto mais caro e o seu produto mais barato? 

 

4) Quem são seus fornecedores? 

 

5) Qual é o seu horário de funcionamento? 

 

6) Você faz algum tipo de promoção? 

 

7) Você acrescenta a taxa de 10% adicional na conta dos clientes para os garçons? 

 

8) Que tipos de condições de pagamento você oferece para seus clientes? 

 

9) Você sabe a cidade de origem de seus clientes? 

 

10) Você tem noção da renda familiar dos seus clientes? 
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APÊNDICE II 
Plano de negócios para o Restaurante: SABORES DO ATLÂNTICO 
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7 ANEXOS 
 

ANEXO I 
Acordo Coletivo (parte) 
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ECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO 
 
 
 

A Pré-Incubadora de Empresas UNIVALI declara, para os devidos fins, que a 

Estagiário SUELEM DO AMARAL PONTINI, aluna do Curso de Administração do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Gestão da Universidade do Vale do Itajaí - 

UNIVALI, de 04/08/2008 a 30/06/2009, cumpriu a carga horária de estágio prevista 

para o período, seguiu o cronograma de trabalho estipulado no Projeto de Estágio e 

respeitou nossas normas internas. 

 

 

 

Itajaí (SC), 25 de junho de 2009. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ovídio Felippe Pereira da Silva Junior, Dr. 

MOVIMENTO DE EMPREENDEDORISMO DA UNIVALI 
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Orientador de estágio 
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