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RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho tem como tema Estudo de Viabilidade para Implantação de uma Cafeteria 

na Cidade de Curitiba/PR: Plano Recursos Humanos. No empreendimento, a proposta é 

oferecer serviço rápido, de ótima qualidade e de custo baixo, com foco na diferenciação do 

produto através da confecção com grãos selecionados e especiais. O foco foi definido de 

acordo com as necessidades do mercado, que se faz cada vez mais competitivo, com o tempo 

mais escasso e com a necessidade de economizar. O perfil de clientes vem mudando nos 

últimos anos, liderado por aspectos culturais como a inserção da mulher no mercado de 

trabalho e a falta de tempo para o planejamento das refeições e a distância entre os grandes 

centros e as áreas residenciais gerou-se a necessidade do consumo prático e rápido, assim 

observou-se a oportunidade de fornecer um produto seleto, a um público determinado com 

agilidade e custo acessível. Sendo assim a cafeteria busca atender necessidades de consumos 

diários de um público que demanda agilidade e assim se diferenciar pela qualidade e preço. 

Foram realizados os seguintes estudos para embasamento da análise: pesquisa de mercado, 

planejamento estratégico e descrição do negócio.  

Chegou-se à conclusão que, apesar do modelo de negócio ser inovador e atender uma 

demanda existente, nas condições analisadas, financeiramente o empreendimento é inviável. 

 

Palavras Chave: Viabilidade, Cafeteria, Curitiba/PR, Plano Recursos Humanos; 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................7 

1.1 Objetivos Específicos.............................................................................................................. 7 

2 REFERENCIAL TEÓRICO...............................................................................................8 

2.1 Estudo Estratégico do Negócio............................................................................................... 8 

2.1.1 Definição do Negócio...................................................................................................... 8 

2.1.2 Visão............................................................................................................................... 9 

2.1.3 Missão............................................................................................................................. 9 

2.1.4 Valores............................................................................................................................ 9 

2.1.5 Análise do Ambiente Externo......................................................................................... 9 

2.1.6 Análise do Ambiente Interno........................................................................................ 10 

2.1.7 Definição da Estratégia................................................................................................. 10 

2.2 Estudo de Mercado................................................................................................................ 11 

2.3 Estudo de Marketing............................................................................................................. 11 

2.3.1 Produto.......................................................................................................................... 12 

2.3.2 Preço.............................................................................................................................. 12 

2.3.3 Ponto ou Praça............................................................................................................... 12 

2.3.4 Promoção....................................................................................................................... 12 

2.4 Estudo Operacional............................................................................................................... 12 

2.5 Estudo de Recursos Humanos............................................................................................... 13 

2.6 Estudo Financeiro.................................................................................................................. 13 

2.6.1 Balanço Patrimonial...................................................................................................... 14 

2.6.2 Demonstrativo de Resultados (DRE)............................................................................ 14 

2.6.3 Demonstrativo de Fluxo de Caixa................................................................................. 14 

2.6.4 Indicadores Financeiros................................................................................................. 14 

3 METODOLOGIA .............................................................................................................16 

4 ANÁLISE DE MERCADO..............................................................................................17 

4.1 Pesquisa de Mercado............................................................................................................. 17 

4.1.1 Resultados da Pesquisa.................................................................................................. 17 

4.1.2 Localização.................................................................................................................... 21 

4.1.3 Segmentação de Mercado.............................................................................................. 22 



 
 

4.1.4 Demanda e Market Share.............................................................................................. 22 

4.2 Planejamento Estratégico do Negócio................................................................................... 23 

4.2.1 Definição do Negócio.................................................................................................... 23 

4.2.2 Visão............................................................................................................................. 23 

4.2.3 Missão........................................................................................................................... 24 

4.2.4 Valores.......................................................................................................................... 24 

4.2.5 Ambiente Externo......................................................................................................... 24 

4.2.6 5 Forças de Porter.......................................................................................................... 28 

4.2.7 Ambiente Interno........................................................................................................... 30 

4.2.8 Definição da Estratégia................................................................................................. 30 

4.3 Descrição da Empresa, Produtos e Serviços......................................................................... 31 

4.3.1 Empresa......................................................................................................................... 31 

4.3.2 Produtos e Serviços....................................................................................................... 32 

5 CONCLUSÃO..................................................................................................................33 

REFERÊNCIAS.......................................................................................................................34 

APÊNDICE “A” – Pesquisa de Mercado.......................................................................................... 36 

APÊNDICE “B” – Plano de Recursos Humanos.............................................................................. 36 

APÊNDICE “C” – Plano Financiero................................................................................................. 48 

APÊNDICE “D” – Plano de Marketing............................................................................................ 56 

APÊNDICE “E” – Plano Operacional.............................................................................................. 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1 INTRODUÇÃO 

O mundo empresarial tem se tornado cada dia mais veloz. Entre um compromisso e 

outro as pessoas não tem tempo suficiente para realizar suas atividades básicas, inclusive 

tomar o bom e velho cafezinho. Foi-se o tempo em que se podia parar e discutir sobre algum 

tema do trabalho, o resultado de uma reunião e até mesmo o rumo em que a economia do país 

e do mundo está tomando sentado em uma mesa de uma boa cafeteria. 

Com as constantes mudanças no mercado, as empresas têm a necessidade de se 

adequar aos anseios do consumidor como opção para se manterem vivas, este fato possibilita 

também a criação de novas oportunidades de crescimento ou até de novos empreendimentos. 

Pensando nisso e se adaptando a essa nova rotina dos consumidores, será apresentado uma 

proposta de modelo de negócio com um conceito diferente, visando atender esse mercado 

cada vez mais acelerado.  

O ramo alimentício é um mercado que exige diferenciação devido à grande quantidade 

de concorrentes. O mercado gourmet como forma de segmentação e seleção é uma grande 

tendência do mercado, o caráter de exclusividade atrai o público a uma sensação diferente em 

hábitos simples e rotineiros. 

O mercado de café gourmet, segundo a ABIC (Associação Brasileira da Indústria de 

Café), cresce quatro vezes mais que o de café normal, tendo como grande vantagem a 

produção, seleção e padronização dos grãos que permite aos apreciadores degustarem novos 

sabores e novos sentidos para o fato de tomar café, com esta seleção diferenciada proposta 

pelo café gourmet, tanto os produtores de grãos quanto as cafeterias conseguem atrelar mais 

valor ao produto, dando foco a qualidade e o sabor diferenciados. 

Diante deste cenário, este trabalho tem por objetivo analisar a viabilidade de 

implementação de uma cafeteria gourmet no sistema grab n’ go na cidade de Curitiba-PR sob 

o viés financeiro, possibilitando ao empreendedor (ou investidor) a visualização dos 

resultados esperados através de demonstrativos financeiros e orçamento de capital.  

1.1 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos, que darão embasamento para a análise, consistirão em: 

apresentar o planejamento estratégico do negócio, contemplando a definição do negócio, 

visão, missão, valores, análise do ambiente externo e interno e definição da estratégia; A 

descrição da empresa, produtos e serviços e uma análise de mercado, identificando o público-

alvo, localização, clientes, segmentação, tendências e participação pretendida. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
2.1 Estudo Estratégico do Negócio 

O estudo estratégico do negócio consiste, basicamente, em apontar o direcionamento 

que a empresa pretende tomar, ou seja, um conjunto de regras de decisão para orientar o 

comportamento da organização (ANSOFF, 2001). 

O Objetivo do Planejamento Estratégico é dar forma aos negócios e produtos de uma 

empresa, de modo que eles possibilitem os lucros e o crescimento almejados bem como a 

geração de valor (KOTLER, 2000). 

Uma análise estratégica da empresa deve conter um misto de racionalidade e 

subjetividade, seguindo um processo básico (Figura 1), de modo a ajudar o empreendedor a 

entender melhor a situação atual de seu negócio e quais as melhores alternativas, ou meios, 

para alcançar os objetivos e metas (DORNELAS, 2005). 

 

Figura 1 – Metodologia Base da Gestão Estratégica 
Fonte: Adaptado de LOBATO et al, 2012 

 

2.1.1 Definição do Negócio 

O negócio de uma empresa não é definido pelo dono da empresa, mas sim pelo 

público consumidor. Não é definido pelo nome, pelos estatutos ou pelo regimento interno de 

uma empresa, mas sim pelas necessidades que o consumidor tem e que deveriam ser 

satisfeitas quando esse adquire um produto ou serviço (DRUCKER, 1981). 

A definição do negócio de uma organização é a definição de quais produtos e serviços 

a organização pretende fornecer, para quais mercados e quais clientes (MAXIMIANO, 2005). 
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2.1.2 Visão 

A visão pode ser compreendida como um “sonho” a se perseguir ou o que se idealiza a 

respeito de uma organização, ou seja, como ela quer ser reconhecida no futuro. 

Para Serra, Torres e Torres (2004), a visão pode ser definida como a percepção das 

necessidades do mercado e os métodos pelos quais uma organização pode satisfazê-las. 

2.1.3 Missão 

A missão é a razão de ser da empresa. Procura-se determinar nesse ponto qual o 

negócio da empresa, por que ela existe (OLIVEIRA, 2003). 

Segundo Drucker (1998), elaborar a missão da empresa é difícil, doloroso e arriscado, 

mas só assim possível estabelecer políticas, desenvolver estratégias, concentrar recursos e 

começar a trabalhar.  

2.1.4 Valores 

Os valores são os princípios da organização, ou seja, suas crenças básicas para tomada 

de decisão. Segundo Serra, Torres e Torres (2004), os valores organizacionais são princípios 

perenes e essenciais. São intrínsecos e importantes somente para os componentes da 

organização. 

2.1.5 Análise do Ambiente Externo 

Analisar o ambiente externo de uma organização permite a ela identificar 

oportunidades, ameaças e questões estratégicas que poderão afetar seus fatores-chaves de 

sucesso. Segundo Lobato et al (2012), a análise do ambiente externo aborda elementos que 

formam a própria vida da sociedade e que influenciam, de maneira direta ou indireta, as 

organizações. Os ambientes gerais estudados pelos estrategistas compreendem os seguintes 

ambientes: Demográfico, sociocultural, político-jurídico, tecnológico, econômico e o global. 

Além dessa análise geral, deve-se fazer a análise do ambiente setorial aonde a empresa 

irá atuar. Para tanto, faz-se o uso das cinco forças competitivas de Porter, conforme a figura 2 

a seguir. 
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Figura 2 –5 Forças Competitivas de Porter 
Fonte: Adaptado de Porter, 2005.  

 
2.1.6 Análise do Ambiente Interno 

A Análise do Ambiente Interno consiste na definição dos pontos fortes, dos pontos 

fracos e das competências essenciais da organização. Para realização desse tipo de análise, 

faz-se o uso da matriz SWOT (Figura 3) aonde se relaciona o ambiente externo e o ambiente 

interno. Segundo SERRA, TORRES e TORRES (2004), a função primordial da análise 

SWOT é possibilitar a escolha de uma estratégia adequada, para que alcancem determinados 

objetivos, a partir de uma avaliação crítica dos ambientes interno e externo. 

 

Figura 3 – Modelo de Matriz SWOT 
Fonte: Adaptado de Thompson e Strickland III, 2002 

 
2.1.7 Definição da Estratégia 

A estratégia é vista como a construção de defesas contra as forças competitivas, ou 

como a descoberta de posições no setor onde as forças são mais fracas. O conhecimento das 

capacidades e das forças competitivas da empresa realçará as áreas em que deve enfrentar ou 

evitar a competição (PORTER, 1999). 

Após examinar as análises anteriores, devemos identificar entre as diversas existentes, 

qual é a estratégia que assegura vantagens competitivas permanentes no mercado em que a 

organização atua (LOBATO et al, 2012).  
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2.2 Estudo de Mercado 

A primeira providência a ser tomada por um empreendedor ao abrir ou expandir seu 

negócio é o estudo de mercado. A pesquisa é de vital importância e serve para o 

conhecimento do perfil do cliente, análise de potencial de mercado, participação desejada, 

hábitos de consumo, características dos potenciais clientes, estudo da estratégia dos 

concorrentes, análise de fornecedores, entre outros (SEBRAE, 2015).  

Segundo orientações do Sebrae, 2015, a pesquisa serve também para o 

dimensionamento do mercado, identificação do mercado mais lucrativo, descobrir novas 

tendências, avaliação de performance de seus produtos e serviços, identificação de qual 

volume o mercado é capaz de absorver e a que preços esses produtos poderão ser vendidos. 

2.3 Estudo de Marketing 

Segundo Kotler (2001), marketing é o conjunto de atividades humanas que tem por 

objetivo facilitar e consumar relações de troca. Com esta contribuição pode-se entender 

melhor esta relação de troca e criar estratégias para efetivar e desenvolver esta relação a fim 

de determinar o melhor plano de marketing possível. 

O plano de marketing tem por finalidade traçar diretrizes para guiar a empresa rumo 

aos seus objetivos estratégicos, utilizando-se de ferramentas como produto, preço, 

ponto/praça, propaganda, promoção e projeção de vendas para definição de uma estratégia a 

ser utilizada e proporcionar uma maior assertividade no caminho até atingir os objetivos 

(BASTA et al, 2006). 

Se conhecermos o inimigo e a nós mesmo, não precisaremos temer o resultado de uma 

centena de combates. Se nos conhecermos; mais não ao inimigo, para cada vitória sofreremos 

uma derrota. Se não nos conhecermos nem ao inimigo, sucumbiremos em todas as batalhas 

(SUN TZU). Conforme colocação pratica de um grande estrategista, o general Sun Tzu, e da 

definição de plano de marketing apresentada, pode-se observara importância de conhecer 

nossos ambientes para traçar melhores estratégias e assim atingir o sucesso no “campo de 

batalha” que é o concorrido mercado em que a empresa pretende atuar. 

Segundo Ferrel e Hartline (2009), para se estruturar o plano de negócio é necessário 

realizar análise setorial, analise SWOT, metas e objetivos de marketing, estratégias de 

marketing, implementação de marketing, avaliação e controle. Dentro desta estrutura, faremos 

todas as análises pré-definidas para que seja possível a análise de viabilidade. 
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2.3.1 Produto 

Segundo Ferrel e Hartline (2009), produto é algo que pode ser adquirido por meio de 

troca para satisfazer uma necessidade ou um desejo.  

É um conjunto de benefício que satisfaz um desejo ou uma necessidade do consumidor 

e pelo qual ele está disposto a pagar em função de sua disponibilidade de recursos (BASTA et 

al, 2006). 

2.3.2 Preço 

Preço é uma importante variável atrelada ao produto, que tem por finalidade agregar 

um valor que justifique a relação de consumo, ou seja, qual valor o consumidor está disposto 

a pagar para efetuar a troca (BASTA et al, 2006). 

Segundo Malcom McDonald (2004) o preço não deve ser tratado isoladamente, ele 

deve ser definido baseado no mix de marketing, sempre respeitando a segmentação do 

produto e do mercado. 

2.3.3 Ponto ou Praça 

Segundo Kotler (2000), ponto e praça não estão apenas atrelados a localização do 

empreendimento, estão mais atreladas as características para a distribuição do produto e as 

formas que estes serão entregues ao cliente. Com esta colaboração pode-se observar que a 

definição de praça terá de ter apoio das estratégias operacionais e nas pesquisas de custo 

realizadas. Deve-se observar o melhor dimensionamento na relação cliente empresa.  

Praça é o local ou o meio pelo qual é oferecido o produto.   Aqui, trata-se de planejar e 

administrar onde, como, quando e sob que condições o produto será colocado no mercado 

(logística) (BASTA et al, 2006).  

2.3.4 Promoção 

Segundo Kotler (2001), a promoção cobre todas aquelas ferramentas de comunicação 

que fazem chegar uma mensagem ao público-alvo.  Ou seja, o principal objetivo da promoção 

é criar um meio de comunicação entre empresa e o cliente, a fim de transmitir e promover 

seus valores e benefícios com o intuito de gerar uma relação de troca a curto e longo prazo. 

2.4 Estudo Operacional 

O plano operacional tem por objetivo abordar como será o processo produtivo da 

empresa, além de mostrar ao empreendedor como será feito o atendimento ao cliente, seus 
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procedimentos, estrutura física, instalações e equipamentos necessários. Assegurar com que 

todos realizem as operações conforme procedimentos e cuidar da administração da rotina 

operacional são os princípios básicos desse plano. Está voltado para eficiência (ênfase nos 

meios), pois a eficácia (ênfase nos fins) é problema dos níveis institucional e intermediário da 

organização (CHIAVENATO, 2004). 

2.5 Estudo de Recursos Humanos 

No plano de recursos humanos, deve haver os planos de desenvolvimento e 

treinamento de pessoal da empresa. Critérios como o nível educacional e a experiência dos 

colaboradores devem ser contemplados nesse plano, bem como os esforços da empresa na 

formação de seu pessoal. Estratégias para o recrutamento do quadro de funcionários também 

são traçadas nesse momento. Por fim, o plano de recursos humanos tem de abranger a parte de 

cargos e salários do empreendimento, juntamente com os aspectos legais da contratação e 

pagamento de tributos e benefícios dos funcionários (DORNELAS, 2001). 

2.6 Estudo Financeiro 

A elaboração do estudo financeiro é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos 

empreendedores durante a preparação do negócio. Isso ocorre porque parte das informações 

necessárias não é de conhecimento de quem está planejando ou é difícil de prever, pois, no 

início da empresa (ou antes disso) não temos segurança para dizer nem se o cliente irá 

comprar o nosso produto, quanto mais calcular a quantidade de pessoas que nos entregará 

dinheiro em troca de nosso produto ou serviço (BIZZOTTO, 2008). 

Finanças é um processo decisório, pois não haveria sentido no estudo de seus 

princípios, conceitos e métodos se não houvesse decisões a serem tomadas. Para que haja 

sentido no estudo de finanças, três condições são necessárias: existir uma decisão a ser 

tomada; essa decisão envolver dinheiro; e haver o objetivo da criação de valor. Essa última 

condição é a base das finanças corporativas, pois está fortemente vinculada a geração de 

riqueza para as empresas (ABREU FILHO et al, 2012). 

Segundo Dornellas (2001) os principais demonstrativos a serem apresentados em um 

plano de negócios são: Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultados (DRE) e 

Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Além disso, é essencial a utilização de indicadores para 

análise de viabilidade/retorno do negócio como Payback Descontado, Taxa Interna de 

Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL). 
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2.6.1 Balanço Patrimonial 

O Balanço patrimonial é um retrato da empresa. É uma maneira conveniente de 

organizar e resumir o que a empresa possui, o que a empresa deve, e a diferença entre os dois 

(patrimônio líquido da empresa), num dado momento (ROSS, 2000). 

2.6.2 Demonstrativo de Resultados (DRE) 

A demonstração de resultado mede o desempenho ao longo de um determinado 

período, geralmente um trimestre ou um ano, tendo por base a seguinte equação: Receita – 

Despesa = Lucro. Se você considerar o balanço como um instantâneo, então deverá considerar 

a DRE como uma fita de vídeo que abrange o período entre uma foto “antes” e outra “depois” 

(ROSS, 2000). Segue abaixo uma representação simplificada da DRE: 

DRE 

  Vendas 

(-) Custos 

(-) Despesas 

(-) Impostos 

(=) Lucro ou prejuízo do exercício 

Tabela 1 – Representação Simplificada da DRE 
Fonte: LIMEIRA et al., 2012 

 
2.6.3 Demonstrativo de Fluxo de Caixa 

Em finanças, a expressão fluxo de caixa é utilizada para indicar as entradas e saídas de 

recursos financeiros de um projeto de investimento ou mesmo de uma empresa, ou seja, os 

investimentos, receitas, custos, despesas, juros, tributos, entre outros, que poderão ser 

gerados, tanto no curto prazo quanto nas projeções de longo prazo, em cada período de tempo 

(ABREU FILHO et al, 2012). 

Um projeto de investimento pode ser analisado por diferentes óticas como, por 

exemplo: a do agente empreendedor, da sociedade, do agente financiador e da nação como um 

todo. Em análises de projetos de investimento, geralmente é utilizado o fluxo de caixa pela 

ótica do investidor, ou seja, daquele que aporta capital próprio. Esse fluxo é conhecido como 

FCLA - Fluxo de Caixa Livre do Acionista (ABREU FILHO et al, 2012). 

2.6.4 Indicadores Financeiros 

Mais atrativos aos olhos de investidores, costuma-se utilizar nos estudos financeiros os 

seguintes indicadores: 
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VPL – O VPL é uma medida de quanto valor é criado ou adicionado hoje por realizar 

um investimento. Partindo do princípio que buscamos a criação de valor para os acionistas, 

buscamos projetos e investimentos cujo valor presente líquido seja positivo (ROSS, 2000). 

Payback Descontado – O Payback descontado é o número de períodos necessários 

para tornar o VPL nulo, ou seja, é o período de tempo necessário para recuperar o 

investimento, avaliando-se os fluxos de caixa descontados, ou seja, considerando-se o valor 

do dinheiro no tempo (ABREU FILHO et al, 2012). 

TIR – A TIR de um investimento é a taxa exigida de retorno, que, quando utilizada 

como taxa de desconto, resulta em VPL igual a zero (ROSS, 2000). 
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3 METODOLOGIA 

De acordo com o perfil do nosso empreendimento optou-se por se fazer uma pesquisa 

descritiva quantitativa (Apêndice A). A pesquisa foi realizada presencialmente no local e 

através de questionário online durante o mês de setembro. 

O processo de amostragem e população definida para esta pesquisa foi constituída de 

potenciais clientes, executivos apressados, economicamente ativos, que trabalham ou 

circulam na região central. 

Após a definição do tipo da amostragem fizemos um cálculo aproximado do tamanho 

da amostra que nos desse um nível de confiança aceitável e fosse representativa. Para 

atendimento desses critérios, foi utilizada a determinação do tamanho da amostra com base na 

estimativa de fluxo populacional na região e o número aproximado de trabalhadores no centro 

da cidade. Chegamos ao número de 165 entrevistas e realizamos 168. 

Finalizada a realização das pesquisas, serão tabulados os dados para a compreensão 

dos mesmos e servir de base para elaboração do modelo de negócio e estratégia a seguir. 
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4 ANÁLISE DE MERCADO 

Nossa análise de mercado buscará conhecer quais são os clientes potenciais, o perfil 

dos mesmos, bem como seus hábitos alimentares e o que os influencia no momento de 

decisão da compra e/ou consumo. Para isso será utilizada pesquisa de mercado, visando assim 

explorar as reais necessidades deste público e então nos adequarmos da melhor maneira 

possível. 

4.1 Pesquisa de Mercado 

4.1.1 Resultados da Pesquisa 

Apresentaremos a seguir os resultados da pesquisa através de gráficos para uma 

melhor visualização e contextualização. 

4.1.1.1 Perfil os Entrevistados 

 

Gráfico 1 – Sexo dos Entrevistados                           Gráfico 2 – Idade 
            Fonte: Os Autores                                            Fonte: Os Autores 

 

 

Gráfico 3 – Estado Civil                                             Gráfico 4 – Escolaridade 
    Fonte: Os Autores                                                    Fonte: Os Autores 
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Podemos observar que a maioria dos entrevistados possui entre 19 e 34 anos e mais de 

84% tem ensino superior, exercendo diversas atividades bem distintas. Responderam à 

pesquisa, desde estudantes, advogados, engenheiros, empresários, bancários, administradores, 

contadores, vendedores, publicitários, etc. Apesar da grande diversidade destacamos a grande 

quantidade de advogados e serventuários da justiça devido à proximidade ao fórum da justiça 

trabalho. 

4.1.1.2 Hábito de Consumo de Café 

 

 
Gráfico 5 – Consumo de Café 

Fonte: Os Autores 
 

 

Gráfico 6 – Frequência de Consumo de Café Diário 
Fonte: Os Autores 
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Gráfico 7 – Frequência de Consumo de Café Diário Fora de Casa 
Fonte: Os Autores 

Analisando os hábitos no consumo de café dos entrevistados, podemos observar que 

88,1% (148 pessoas) toma pelo menos 1 café diário e desses, 60,2% costumam tomar o 

cafezinho fora de casa, em cafeterias ou lanchonetes. O preço médio pago e o tempo diário 

disponível para se tomar o café também foram analisados. Constatamos que a grande maioria 

dispõe de no máximo 10 minutos diários e gasta (em média) aproximadamente R$5,00, 

conforme apresentado nos gráficos abaixo. 

 

Gráfico 8 – Tempo Diário Disponível para o Consumo de Café 
Fonte: Os Autores 

 
 



20 
 

 

Gráfico 9 – Valor Gasto com o Consumo do Café 
Fonte: Os Autores 

4.1.1.3 Outros 

Além do perfil e hábitos de consumo, também analisamos fatores que os consumidores 

acham importante. Numa escala de prioridades, obtivemos o seguinte resultado: 1- Qualidade 

de Atendimento, 2- Agilidade, 3- Preço e 4- Decoração/Ambiente. Juntamente a isso, 

apresentamos no Gráfico 10 abaixo, aonde o consumidor acha mais relevante a presença de 

uma cafeteria. 

 

 

Gráfico 10 – Relevância na Localização de uma Cafeteria 
Fonte: Os Autores 
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Nota-se que a maioria aponta que a proximidade ao trabalho é o fator de maior 

relevância na localização e, por fim, questionamos se existisse uma cafeteria com a proposta 

da Grab n’ Go próxima aos entrevistados, eles frequentariam. Obtivemos como retorno que 

mais de 93% do público que toma café teria interesse em frequentar, conforme exposto no 

Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Clientes em Potencial 
Fonte: Os Autores 

4.1.2 Localização 

Um fator muito influente na escolha de uma cafeteria, segundo pudemos constatar em 

pesquisa, é sua localização. Estar próximo a alguns pontos de referência como trabalho e 

faculdade, se torna fundamental. Isto se justifica por vários motivos, dentre eles o tempo que 

se perde para realizar um simples trajeto de carro em horários de pico. O sucesso do 

empreendimento está intimamente ligado a uma localização adequada. 

A intenção da Grab n’ Go cafeteria é atender da melhor forma o seu público, 

facilitando seu acesso, atendendo com eficiência e diferenciação e participando do cotidiano 

daqueles que ali habitam, trabalham ou simplesmente circulam pela região. Visando satisfazer 

as necessidades da cafeteria, escolheu-se um ponto comercial no centro da cidade de Curitiba-

PR. 

O local, na Vicente Machado, é ponto de circulação de milhares de pessoas todos os 

dias, as quais se enquadram no perfil do público em que se pretende atingir. Pontos de grande 

concentração de pessoas, como o Fórum da Justiça do Trabalho e o hospital São Vicente 

foram levados em consideração para a escolha do local. 
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4.1.3 Segmentação de Mercado 

Conforme a pesquisa realizada identifica-se uma preferência clara por um serviço 

diferenciado. O horário disponível para se tomar um café está cada vez mais escasso e isso 

justifica a grande preferência das pessoas por um serviço rápido e de qualidade no 

atendimento. 

Pode-se considerar como o público-alvo da cafeteria, Jovens Executivos, Estudantes, 

Advogados, Juízes, Serventuários da justiça e demais clientes apressados, numa faixa etária 

entre 20 e 40anos. Pessoas que passam maior parte do dia fora de sua residência e por isso 

buscam qualidade, praticidade e agilidade, princípios básicos da Grab n’ Go. 

4.1.4 Demanda e Market Share 

Para definir a demanda será utilizada a técnica de demanda por estratificação, onde a 

partir de uma população aprofunda-se até chegar ao seu público alvo. Considerando a 

localização do empreendimento, define-se a população alvo de atendimento, no caso o Centro 

de Curitiba-PR. 

Segundo estudo do IPPUC (2010), a população residente no centro da cidade é de 

37.283 habitantes. Além dos residentes, é de extrema importância considerar as pessoas que 

trabalham e circulam no local. Sendo assim, consideramos no estudo uma população total de 

55.000 pessoas. Para definição do público alvo ainda levaremos em consideração também a 

segmentação (pessoas que tomam café, que o fazem fora de casa, tempo disponível e interesse 

em frequentar o modelo de cafeteria proposto), obtida na pesquisa de mercado. 

No levantamento verificamos que 88,1% das pessoas tomam café e desses, 60,1% o 

fazem fora de casa, pelo menos uma vez ao dia. Considerando que desses, 68,2% tem no 

máximo 10 minutos para tomar o cafezinho e 93,9% teriam interesse em frequentar a 

cafeteria, chega-se então, como público alvo, o número 18.628 pessoas. Confrontando com 

números do Shopping Curitiba, onde a estimativa de fluxo diário é de 25.000 pessoas, esse 

público alvo encontrado pode ser considerado bem próximo da realidade na região. 

Inicialmente, será estimado o marketshare em relação ao valor do público alvo. 

Devido à imprevisibilidade da demanda, será realizado este processo em três cenários: 

pessimista, realista e otimista. Sendo assim, os percentuais utilizados foram 1,5% para o 

cenário otimista, 1% para o realista e 0,5% para o pessimista. 
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Público Alvo 18.628 

Visão Otimista Realista Pessimista 

% de MarketShare 1,5% 1,0% 0,5% 

No de Pessoas 279 186 93 

Tabela 2: Estimativa diária de MarketShare 
Fonte: Os autores 

Com os dados acima, adicionados de estimativa de ticket médio, é possível 

dimensionar a demanda mensal dentro das três visões, valores que servirão como referência 

para uma previsão de faturamento e embasarão todos os dados financeiros e operacionais. 

Para a visão otimista, onde ocorre sempre o melhor dos cenários, serão atendidos 6.138 

clientes ao mês. Na visão realista, onde se considera o provável cenário a ser encontrado, 

haverá 4.092 clientes e na visão pessimista, onde ocorre à pior hipótese possível, a demanda 

média de clientes é de 2.046. 

4.2 Planejamento Estratégico do Negócio 

Levando-se em consideração as constantes mudanças no ambiente de negócios, o 

planejamento estratégico tornou-se algo obrigatório no mundo corporativo para quem 

pretende atuar competitivamente. Definir claramente o rumo a seguir, estudar as possíveis 

alterações de cenários, potencializar forças, minimizar fraquezas estão entre os grandes 

desafios dos gestores no mercado. 

4.2.1 Definição do Negócio 

Percebendo o comportamento dos consumidores no mercado, acredita-se que as 

cafeterias vieram para ficar. Segundo especialistas da Associação Brasileira da Indústria de 

Café, o consumo de café tende a aumentar consideravelmente nos próximos anos no Brasil, 

principalmente os da modalidade arábica.  

Visando atender este crescente interesse da população pelo produto, foi adotado o 

seguinte modelo de negócio: Uma Cafeteria Gourmet, no sistema “Grab and Go” (Pegar e 

Levar) no centro da cidade de Curitiba/PR. A Cafeteria, inspirada nos modelos americanos, 

contará com cafés premium grãos arábica e visa satisfazer a demanda de pessoas apressadas 

que estejam em busca de um café mais saboroso e necessitam de rapidez e agilidade. 

4.2.2 Visão 

Ser a maior rede de cafeterias no sistema “Grab and Go” do país. 
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4.2.3 Missão 

Entregar aos nossos clientes o um café diferenciado, atendendo suas necessidades de 

tempo e qualidade dos serviços prestados. 

4.2.4 Valores 

Credibilidade, Responsabilidade, Ousadia, Dinamismo e Simplicidade. 

4.2.5 Ambiente Externo 

O cenário político-econômico atual demanda extrema cautela quando se pensa em 

investir num novo negócio. O Brasil atravessa uma fase muito conturbada na sua economia, 

com uma série de agravantes e ajustes que aumentam a sensibilidade dos indicadores 

macroeconômicos, principalmente àqueles ligados à inflação. No ambiente político, 

escândalos deflagrados na operação “Lava Jato” contribuem para o aumento do risco do país 

aos olhos de investidores. 

De acordo com a pesquisa Focus, há uma expectativa de taxa Selic para dezembro 

deste ano de 14,25%. Relativamente à taxa de 2016, a previsão é de 12,25%. A indefinição do 

governo, os imbróglios políticos e a dificuldade enfrentada para implantar o projeto de ajuste 

fiscal mantêm o cenário econômico volátil, a inflação em alta e tenciona a taxa de juros. Tal 

cenário contribui para uma estimativa de recessão no PIB nacional e manutenção do Dólar 

elevado. 

Apesar do cenário desfavorável, quando partimos para uma análise no setor de café, as 

estimativas e previsões são mais animadoras. A ABIC prevê um crescimento em torno de 3% 

ao ano, o que significa, até 2020, um acréscimo de 5,5 milhões de sacas do produto no 

mercado. 

Cada vez mais, o Café está presente no dia a dia dos brasileiros. O consumo no país 

tende a aumentar consideravelmente nos próximos anos, e, ao contrário do que se percebe no 

mercado global, o brasileiro tende a ampliar seu consumo da modalidade arábica. Em 

Curitiba, essa tendência nacional foi confirmada por meio de pesquisa de mercado realizada, 

aonde pudemos constatar que mais de 88% da amostra tem o hábito diário de tomar pelo 

menos um café. 



25 
 

4.2.5.1 Principais Concorrentes 

Com base em análise realizada na região através de visita ao entorno do 

empreendimento e opinião da crítica especializada coletada em sites na internet, apresentamos 

abaixo uma breve descrição dos principais concorrentes diretos do negócio: 

1. Café Dell Arte 

Endereço: Rua Visconde Rio Branco, 1630. 

Descrição da empresa: Empresa focada no estilo cyber café, com um amplo espaço 

para que os seus clientes sentem e curtam um café com salgados refinados e que 

naveguem na internet. Recomendado também para encontros comerciais. 

Pontos Fortes: Espaço aconchegante serve pratos especiais e criações próprias, visa 

variar os pratos com a estação e tem um com serviço de internet. 

Pontos Fracos: O principal ponto negativo da empresa, é a demora para solicitar e 

preparar as refeições, o preço elevado e atende a um público bem seletivo. 

2. Liquori Caffe Gourmet 

Endereço: Rua Comendador Araújo, 143 Loja 16. 

Descrição da empresa: Empresa focada no produto, conta com diversas opções de 

café, quentes e frios para que seus clientes possam apreciar os diferentes sabores. 

Servem-se também vinhos e queijos para um encontro gourmet. 

Pontos Fortes: Local aconchegante, com decoração diferente que dá um toque especial 

ao ambiente, foi elogiado pela crítica nos seus pratos executivos. Tem um ótimo custo 

benefício em suas refeições, fora as opções de cafés se destacam. 

Pontos Fracos: Geralmente há uma fila de espera e demora no atendimento, outra 

observação importante é sobre a qualidade de seus Doces que deixam um pouco a 

desejar. 

3. Dugraum Cafés e Bistrô 

Endereço: Av. Vicente Machado, 141. 

Descrição da empresa: Como o próprio nome já diz o mix entre Bistrô com comidas 

refinadas e cafés especiais é recomendado por sites especializados ao público que 

gosta de comer boa comida e posteriormente degustar um bom café. 
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Pontos Fortes: chama a atenção sobre a aparência, pois é muito bonito, na área de 

alimentação é espetacular, produtos de primeira linha, localização bem acessível. 

Pontos Fracos: Preço, e serve apenas os cafés tradicionais. 

4. Black Coffee Boutique 

Endereço: R. Comendador Araújo, 268. 

Descrição da empresa: Especializado em diferentes e trabalhados tipos de cafés, conta 

com um cardápio bem elaborado em doces e salgados e ambiente aconchegante ao 

estilo americano.  

Pontos positivos: ambiente agradável e produtos de muita qualidade e de grandes 

opções.  

Pontos negativos: preço extremamente elevado em seus produtos, e demora no 

atendimento. 

Cabe ressaltar que, além desses concorrentes citados, outros de menor expressão na 

região também foram levados em consideração na análise para posterior definição de público 

alvo, tendências e participação pretendida no mercado.  

4.2.5.2 Principais Insumos 

Como principais insumos para produção, teremos: 

• Cafés Premium (Cafés Gourmet selecionados, a partir de um rigoroso controle 

processo de qualidade, para levar aos consumidores um sabor diferenciado); 

• Leite; 

• Copos descartáveis para viagem (Bem vedados e que não transmitam calor); 

• Salgados/Doces (Com inspeções constantes nos fornecedores visando à 

manutenção do padrão de qualidade); 

• Açúcar/Adoçante; 

• Outros descartáveis; 

4.2.5.3 Principais Fornecedores 

Nossos principais fornecedores no início da operação serão: 
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1. Astória Think Expresso (Café e Maquinário) 

Descrição: empresa renomeada e referência na confecção de maquinas e equipamento, 

presente em cinco estados do Brasil e busca solucionar, revisar e assessorar todas as 

cafeterias do brasil. 

Pontos Fortes: máquinas de excelente qualidade, com fácil manutenção e com garantia 

de procedência.  

Pontos Fracos: preço. 

2. Café Pilão (Café) 

Descrição: fundada em 1980, tem aroma e sabor marcante nos últimos anos vem se 

destacando na confecção de cafés de sabor refinado, trabalha com linhas de diferentes 

tipos e mis de cafés. 

Pontos Fortes: linha completa, preço acessível, muito bem recomendada para a 

elaboração de mix de cafés e cafés gourmet. 

Pontos Fracos: burocracia para programação e atendimento. 

3. Dois Corações (Salgados e Doces) 

Descrição: fundada em 1992, tem como principal objetivo a qualidade de seus 

produtos.  

Pontos Fortes: com diversos produtos, a confeitaria tem muito prestigio em Curitiba. 

Famosa por seus salgados, a confeitaria agrada pela qualidade, higiene e preço de seus 

produtos. 

Pontos Fracos: demora e atendimento; 

4. Confeitaria 2 Irmãos (Salgados e Doces) 

Descrição: iniciou suas atividades em 2011 com o foco na qualidade e no preço para 

atrair clientes, visa atender ao mercado varejista para atender por volume. Grande 

responsabilidade é o objetivo social de seus criadores. 

Pontos Fortes: preço e qualidade são seus pontos principais. 

Pontos Fracos: distância e prazo de entregas. 
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5. Copobrás (Copos descartáveis) 

Descrição: criada em 1970, é líder no segmento de descartáveis, com o lema de 

transformar plástico em pratico, eles desenvolvem sua renomada linha de produtos e 

conquistam mais e mais mercados. 

Pontos Fortes: qualidade e marca renomada. 

Pontos Fracos: preço. 

6. Casa das Embalagens (Descartáveis) 

Descrição: a mais famosa casa de utensílios de plástico de Curitiba. Conta com uma 

gama de produtos para todos os tipos de empresas e comercio, foca no atendimento 

direto ao público como diferencial em suas vendas. 

Pontos Fortes: contato com o público, agilidade, gama de produtos e entrega a 

domicilio. 

Pontos Fracos: preço. 

7. Atacadistas 

Descrição: comércio destinado à comercialização de grandes quantidades de 

determinado produto, ou de produtos de emprego similar, sendo o intermediário entre 

fabricantes e varejistas, comprando e vendendo de diversos fornecedores, inclusive 

empresas concorrentes. Em Curitiba os principais são Sam’s Club, Makro e Maxxi. 

Pontos Fortes: variedade de opções, preço, fácil acesso; 

4.2.6 5 Forças de Porter 

Será realizada essa análise com base nos dados da pesquisa e percepção de mercado na 

região, para que posteriormente possamos nos beneficiar das oportunidades e nos prevenir das 

ameaças presentes. 

• Rivalidade Entre Concorrentes 

Pode-se observar em nosso estudo que a rivalidade entre nossos concorrentes é muito 

forte, devido à presença de diversos concorrentes na região, que possuem diferentes 

características. Sendo assim, nossos concorrentes têm forte poder em influenciar o mercado. 

Como ameaça desta grande rivalidade, destaca-se a briga constante por preços e por novos 

clientes e também a fácil substituição na preferência do cliente por quaisquer motivos, sejam 

eles operacionais, de atendimento ou preço. Como oportunidade, tem-se um grande fluxo de 
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pessoas na região, especialmente o de jovens executivos apressados, os quais nos 

proporcionam a chance de apresentar grande diferencial e atender a demanda superando a 

vasta concorrência. 

• Poder de Negociação com os Clientes 

Este ponto também pode ser avaliado pelo número de concorrentes, ou seja, como 

existe forte rivalidade na região e grande variedade de produtos substitutos, o poder de 

negociação com o cliente é muito baixo. O público alvo tem grande facilidade para compra do 

produto, exigindo atendimento diferenciado, grande qualidade e negociando preços. Como 

ameaça, aparece o forte poder de barganha dos clientes no mercado e como oportunidade a 

busca pela fidelização do nosso público alvo, pela diferenciação pelo produto, qualidade e, 

principalmente agilidade e marketing de relacionamento. Criando percepção de valor no 

cliente, conseguimos praticar um preço Premium. 

• Poder de Negociação com Fornecedores 

Nessa força, constata-se um pouco mais de facilidade, uma vez que encontramos 

diversos fornecedores da matéria prima utilizada em excelente qualidade, bons preços, 

disponibilidade e fácil distribuição, ou seja, tem-se um forte poder de barganha com nossos 

fornecedores, buscando sempre uma redução no valor dos insumos e custos operacionais. 

Como ameaça, devemos nos atentar a manutenção da padronização e qualidade do produto 

oferecido, e como oportunidade, a condição de reduzir custos. 

• Ameaça de Novos Concorrentes 

Um grande impacto com relação a esta forca é percebido, pois existe uma forte ameaça 

de entrada de novos concorrentes no setor. Não existem fortes barreiras de entrada, ou seja, 

não existe um custo alto de implementação, nem alta tecnologia nem outros entraves que 

dificultem a entrada de novos concorrentes. Como ameaça, sempre é possível a entrada de 

novos concorrentes e consequentemente um mercado instável. Já como oportunidade, busca-

se sempre melhores formas de nos atualizar e diferenciar, investindo em relacionamento, com 

o intuito de nos estabilizar no mercado e fortalecer a marca. 

• Ameaça de Produtos Substitutos 

Nosso negócio sofre forte ameaça de produtos substitutos, porém, como o mercado do 

café está em crescimento e a população vem o incluindo cada vez mais no seu dia a dia, nossa 
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oportunidade está em investir em inovação e ficar atento ao comportamento do consumidor, 

visando à minimização da preferência por produtos substitutos. 

4.2.7 Ambiente Interno 

Para análise do ambiente interno, nos utilizaremos da matriz SWOT, com a finalidade 

de nos dar embasamento, proteção e assertividade para a definição de uma estratégia robusta e 

competitiva. 

Ajuda Atrapalha

Forças: Fraquezas:

   Experiência Gastronômica;    Ausência de espaço para estacionamento;

   Relacionamento Cortez e amistoso com colaboradores;    Índice de turn over alto; 

   Instalações excelentes;

   Atendimento ágil e eficaz;

   Forte marketing de relacionamento;

   Matéria prima Gourmet;

   Preços competitivos;

   Forte utilização de redes sociais.

Oportunidades: Ameaças:

   Grande potencial de expansão e crescimento de marca;    Região com alto índice de assaltos;

   Alto fluxo de pessoas na região;    Dificuldades na divulgação/conscientização;

   Clientes com bom poder aquisitivo;    Grande quantidade de concorrentes;

   Ótimas possibilidades de parcerias.    Forte dependência dos Stakeholders da região escolhida.

   Grande quantidade de pessoas apressadas;
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Figura 4–Matriz SWOT 
Fonte: Os Autores 

 

4.2.8 Definição da Estratégia 

A empresa atuará no setor de comércio varejista de bebidas e alimentos prontos, 

desenvolvendo negócios a partir do preparo de cafés especiais e lanches rápidos. 

O diferencial competitivo da organização será o fator praticidade. Nossa empresa 

desenvolverá técnicas para o preparo e entrega dos pedidos em tempo recorde para o 

segmento. Uma operação enxuta e sem o preparo de alimentos no local reforçam esse 

conceito de agilidade do negócio.  

No aspecto funcional, buscaremos atuar com os mais altos padrões de higiene, 

segurança e agilidade, a fim de garantir produtos sempre num mesmo padrão e que atendam a 

um nível elevado de exigência qualitativa. 

O conceito do serviço Grab and Go – Pegar e Levar na Língua Portuguesa, busca o 

máximo de praticidade com o mínimo de tempo despendido durante a compra do produto. O 

dia a dia cada vez mais agitado leva o público consumidor a optar por estabelecimentos que 
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não criem dificuldades na aquisição de bens de consumo. Assim, com a estratégia do conceito 

de pegar e levar será apresentado algo novo, que a concorrência não tem explorado 

devidamente na região. 

4.3 Descrição da Empresa, Produtos e Serviços 

4.3.1 Empresa 

Cafeteria expressa no sistema “Pegar e Levar”. 

Nome Fantasia: Grab n’ Go Cafeteria Gourmet. 

Constituição Jurídica: Sociedade LTDA ou EIRELI. 

Atividade: O ramo alimentício de cafeterias segundo a Classificação Nacional das 

Atividades Econômicas (CNAE) nº 5611-2, compreende as atividades de vender e servir 

bebidas quentes, versões geladas e/ou misturadas com licores e outros produtos. 

Obrigações Tributárias e Fiscais: o regime adotado será o Simples Nacional, fazendo-

se efetivo para todos os tipos de tributações. 

Exigências Legais Específicas: Dentre essas exigências encontram-se licenças de 

funcionamento, alvará de localização municipal, alvará sanitário, corpo de bombeiros, 

classificação societária e contratação de empregados. A fim de cumprir tais exigências, será 

contratado um escritório de contabilidade.  

Documentação para Abertura da Empresa: Para o correto funcionamento da empresa, 

dentro das leis fiscais e tributárias, serão necessários alguns registros e licenças, previamente 

listadas abaixo. 

• Consulta Comercial; 

• CNPJ (Certidão Nacional de Pessoa Jurídica); 

• Registro da Pessoa Jurídica na Junta Comercial; 

• Alvará de Funcionamento; 

• Inscrição Estadual; 

• Cadastro na Previdência Social; 

• Aparato Fiscal; 

• Licenças de Funcionamento; 
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• Alvará de localização municipal; 

• Alvará sanitário; 

• Corpo de bombeiros; 

• Laudos de outros órgãos (Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e CREA). 

4.3.2 Produtos e Serviços 

Bem de Consumo: Cafeteria Expressa. 

A cafeteria apresentará cardápio com o seguinte mix de produtos: 

• Cafés c/ Blends diferenciados; 

• Bebidas frias (Refrigerantes, Chás, Águas e Sucos); 

• Lanches / Refeições Rápidas; 

• Doces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

5 CONCLUSÃO 

 
 

A decisão de investir num novo negócio nunca é fácil. Se não bastasse a fase de 

elaboração do projeto, a pesquisa de mercado e a definição de um plano de negócios, o futuro 

empresário ainda tem que tomar à difícil e crucial decisão de investir seu dinheiro correndo o 

risco de fracasso.  

Analisando a proposta da grab n’ go, verifica-se que o modelo de negócio proposto é 

bastante interessante e vem atender uma demanda de consumo de forma inovadora, porém, 

como podemos verificar no estudo financeiro em apêndice, se levarmos em consideração os 

critérios e condições estudadas, o empreendimento se mostra inviável. Isso devido ao elevado 

tempo de retorno do investimento e valor de VPL negativo. 

Um dos fatores que inviabiliza o negócio é o atual momento econômico do país. Como 

a taxa básica de juros (Selic) se encontra alta, a taxa que expressa o risco do investidor 

consequentemente é mais alta, inviabilizando o negócio. Como a proposta é interessante, caso 

o empreendedor queira implantar a grab n’ go, recomenda-se buscar uma diminuição no 

investimento inicial, nos custos fixos e um recálculo adotando os novos valores.  
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APÊNDICE “A” – Pesquisa de Mercado 

 
1) Sexo 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

2) Idade 

(   ) 15 a 18 anos 

(   ) 18 a 24 anos 

(   ) 25 a 34 anos  

 (   ) Acima de 35 anos 

 

3) Estado Civil 

(   ) Solteiro (a) 

(   ) Casado (a) 

(   )Divorciado (a) 

(   )Viúvo (a)  

 

4) Escolaridade  

(   ) Ensino fundamental 

(   )Ensino médio 

(   )Ensino superior 

(   )Pós graduado 

 

5) Atividade Profissional 

Qual a sua profissão atualmente? 

___________________________ 

 

6) Você toma café? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

 

7) Com que frequência você toma café? 

(   ) Nunca  

(   ) 1 Vez ao dia 

(   ) 2 Vezes ao dia 

(   ) Mais de 3 vezes ao dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Quantos destes cafés são tomados fora de 

casa (cafeterias/lanchonetes)?  

(   ) Nenhum 

(   ) 1 

(   ) 2 

(   ) Mais de 2 

 

9) Qual é o valor gasto em media com o 

cafezinho? 

(    ) Ate R$ 3,00  

(    ) De R$ 3,01 a R$ 6,00 

(    ) De R$ 6,01 A R$ 10,00 

(    ) Acima de R$10,00 

 

10) Numere de 1 a 4 qual item abaixo tem maior 

relevância para você quando vai a uma 

cafeteria/lanchonete? 

(    ) Agilidade 

(    ) Atendimento 

(    ) Decoração e ambiente 

(    ) Preço 

 

11) Em sua opinião qual item abaixo tem maior 

relevância em relação a localização de uma 

cafeteria/lanchonete? 

(    ) Proximidade ao trabalho 

(    ) No caminho do trabalho para casa 

(    ) No caminho de casa para trabalho 

(    ) Proximidade de Casa 

 

12) Quanto tempo do seu dia você tem disponível 

para tomar um café? 

(    ) Não tenho tempo 

(    ) 1 a 5 minutos 

(    ) 5 a 10 minutos 

(    ) Acima de 10 minutos 

 

13) Se próximo a você existisse um sistema de 

café gourmet para viajem, em que o tempo de 

pegar seu café fosse inferior a 5 minutos, você  

frequentaria?  

(    ) Sim 

(    ) Não  
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APÊNDICE “B” – Plano Recursos Humanos 

 
 

 

Planejamento Recursos Humanos 

O planejamento de recursos humanos tem por finalidade dar suporte e orientação em 

pontos importantes e básicos para se ter na cafeteria uma equipe de trabalho capaz de 

desempenhar suas atividades comprometidas com os objetivos do negócio, ou seja, alcançar 

os resultados desejados nos âmbitos de qualidade, produtividade e atendimento ao cliente. O 

planejamento de recursos humanos serve de apoio à gestão do negócio, sendo utilizado 

continuamente para auxiliar nas decisões de escolha das formas e processos de recrutamento, 

seleção, treinamento, desenvolvimento e de como remunerar os colaboradores. 

Inserido no plano de recursos humanos ou administrativo, estão o plano de 

recrutamento, mercado de trabalho e seleção de pessoas (aspectos internos e externos no que 

se refere às formas de se recrutar e selecionar pessoas), o plano de treinamento e 

desenvolvimento de pessoas (capacitação e desenvolvimento de colaboradores, como levantar 

a necessidade de treinamento, como elaborar diagnósticos, estruturar e aplicar treinamentos na 

empresa, avaliar os resultados obtidos durante e após qualificar / treinar os colaboradores), e o 

plano de remuneração (sua composição, seus benefícios diretos e indiretos). 

O processo de gestão e obtenção de melhores resultados através do planejamento de 

recursos humanos também levou em consideração as habilidades de liderança e do 

comportamento do empreendedor. 

 

Recrutamento, Mercado de Trabalho e Seleção de Pessoas 

As pessoas formam o diferencial por meio do qual uma empresa aprende, cresce e 

melhora continuamente, e, simultaneamente, reduzindo custos e proporcionando a satisfação 

dos proprietários e dos seus clientes (SEBRAE Minas, 2015). 

Os modelos de formulários utilizados pela cafeteria para organizar, controlar e definir 

os processos de recrutamento, seleção e treinamento foram adotados conforme a quantidade 

de funcionários e tamanho da cafeteria. 
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Recrutamento 

A procura de candidatos com potencialidade para preencher um cargo vago iniciou-se 

somente após ter definido a descrição dos cargos e suas responsabilidades, no caso da 

cafeteria serão um gerente, 2 dois atendentes e 1 um operador de caixa, conforme formulários 

abaixo: 

 

Título do cargo  Formação desejada Experiência profissional  Habilidades e características pessoais 
desejáveis 

Atendente 
Ensino médio 
completo (2º Grau) 

1 ano de experiência em 
atendimento no ramo de 
alimentação / 
gastronomia. 

- Iniciativa 
- Sociabilidade, gostar de trabalhar com o público 
- Comunicação clara 

Operador de 
caixa 

Ensino médio 
completo (2º Grau) e 
curso 
profissionalizante 

1 ano de experiência em 
operação de caixa no 
ramo de alimentação / 
gastronomia. 

- Iniciativa 
- Sociabilidade, gostar de trabalhar com o público 
- Comunicação clara 

Gerente 
Ensino médio 
completo (2º Grau) e 
ou superior 

2 anos de experiência em 
cargo de gerente no ramo 
de alimentação / 
gastronomia. 

- Iniciativa 
- Liderança 
- Sociabilidade, gostar de trabalhar com o público 
- Comunicação clara 
- Gestão de equipes 

 

Tabela 1: Quadro Descrição dos Cargos, Experiências Profissional e Habilidades 
Fonte: Os autores 
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Título do cargo  Atividades a serem executadas 

Atendente 

- Atuar no atendimento ao público 
- Preparo de cafés e alimentos 
- Recebimento de pedidos 
- Servir os pedidos 
- Limpeza e organização do local de trabalho 

Operador de 
caixa 

 
- Atendimento ao público com pagamentos e recebimento de valores 
- Lançar no computador, conferir e alterar, se necessário, os pedidos dos clientes 
- Fechamento de caixa 
- Emissão de notas fiscais 
- Arquivar e manter organizados e atualizados todos os documentos sobre vendas. 
 

Gerente 

 
- Atender os clientes que se dirigem a cafeteria e por telefone 
- Gerenciar a equipe de colaboradores, dando suporte e orientações 
- Realizar auditoria de todos os produtos e controlar os prazos de validade e situação dos mesmos para 
o consumo 
- Controlar vendas efetuadas diariamente 
- Realizar pedidos de produtos para abastecer a loja 
- Operar no sistema lançamentos de pagamentos e de créditos 
- Supervisionar a abertura e fechamento de caixa 
- Arquivar e manter organizados e atualizados todos os documentos sobre vendas 
- Controlar as finanças da loja 
- Recrutar e selecionar funcionários para a loja 
- Conferir cartões de ponto dos funcionários 
- Manter ordenados e organizados de forma quantitativa e qualificativa os arquivos de clientes 

 

Tabela 2: Quadro de Atividades dos Cargos 
Fonte: Os autores 

 

Optou-se pelo método de recrutamento externo por meio de jornais locais com baixo 

custo e o Site Nacional de Empregos – SINE (www.sine.com.br), isso devido ao orçamento 

disponível para o recrutamento e o tipo do cargo a ser preenchido, sendo viável e mais eficaz 

no início do empreendimento. 

Abaixo os anúncios a serem publicados nos principais jornais da cidade para as vagas 

disponíveis, juntamente com o nome e telefone do responsável pela contratação e horário de 

contato para sanar dúvidas: 

 

• CAFATERIA GRAB N´ GO precisa de atendente com experiência mínima de 

um ano, é necessário que tenha boa iniciativa, facilidade de comunicação e 

gostar de trabalhar com o público. Enviar currículo para o e-mail 

grabngo@grabngo.com.br 
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• CAFATERIA GRAB N´ GO precisa de operador de caixa com experiência 

mínima de um ano e curso profissionalizante no cargo, é necessário que tenha 

boa iniciativa, facilidade de comunicação e gostar de trabalhar com o público. 

Enviar currículo para o e-mail grabngo@grabngo.com.br 

 

• CAFATERIA GRAB N´ GO precisa de gerente de unidade com experiência 

mínima de dois anos, é necessário que tenha boa iniciativa, facilidade de 

comunicação e gestão de equipes. Enviar currículo para o e-mail 

grabngo@grabngo.com.br 

 

Mercado de trabalho 

Para o recrutamento eficiente, foi feita a análise do mercado, ou seja, a quantidade de 

vagas existentes, pessoas disponíveis e a comunidade onde está localizado a cafeteria. 

 Realizado a análise sobre a diferença entre vagas disponíveis e pessoas disponíveis no 

mercado, devido ao cenário atual da economia, encontramos poucas vagas disponíveis e 

muitas pessoas disponíveis. Essa situação é favorável para a cafeteria, pois é possível 

selecionar com mais rigor os candidatos. Consequentemente, em um futuro próximo, isso 

acarretará um custo menor em treinamento de colaboradores. 

 

Seleção de pessoas 

Nesse processo de comparação é selecionada a pessoa adequada para as vagas em 

aberto na cafeteria. A seleção é realizada pela comparação dos requisitos que o cargo exige, 

tabelas 1 e 2, com o perfil dos futuros candidatos. É necessário que o selecionador identifique 

se o candidato possui as condições mínimas que o cargo exige. 

O responsável pela seleção do candidato deve entender a importância do cargo, as 

atividades mais relevantes e a relação do cargo disponível com os demais existentes na 

cafeteria. 

Como a cafeteria é uma microempresa e tendo um número relativamente pequeno de 

colaboradores, o processo de seleção simples foi adotado, ou seja, o selecionador será mais 

subjetivo analisando os currículos e realizando entrevistas com os candidatos que atenderam 

os requisitos mínimos. 
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A técnica escolhida para a seleção foi a entrevista, devido a possibilidade de contato 

pessoal, tendo interação direta com o candidato facilitando a avaliação de comportamentos e 

reações. 

A entrevista deve seguir técnicas básicas de conversação entre o entrevistador e o 

candidato. Essas técnicas condizem com a moral e a ética, considerando os interesses de 

ambos, já que deve ser um processo de mão dupla, ou seja, tanto o entrevistador pergunta para 

descobrir informações do candidato como o candidato pergunta para descobrir informações 

sobre a empresa (SEBRAE Minas, 2015). 

Durante a entrevista o selecionador lançará mão das perguntas elaboradas com 

antecedência listadas abaixo, porém podendo ser modificadas durante a entrevista e até 

mesmo incluindo novas perguntas a fim de obter as informações necessárias para avaliação e 

comparação de candidatos. 

 

- Qual o histórico profissional do candidato? 

- Quais os conhecimentos e as habilidades específicas? 

- Suas aptidões e atitudes em determinados momentos? 

- Como ele pode contribuir para melhorias no seu futuro emprego? 

 

Importante que o gerente da unidade seja o primeiro a ser selecionado, pois o mesmo 

pode contribuir antes da escolha final dos demais colaboradores. Uma vez que a gestão da 

equipe será de responsabilidade do gerente, uma segunda entrevista entre o candidato com o 

gerente pode ser realizada, assim é possível observar se o candidato e o gerente têm empatia 

entre si. 

Com as informações obtidas durante as entrevistas, a seleção será definida com base 

na impressão geral que o candidato causou, forma de o candidato responder às perguntas, 

linguagem corporal: como ele anda, olha, veste-se, senta-se e suas reações diversas sobre as 

perguntas que lhe são feitas. 
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Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 

Esse processo consiste nos métodos adotados para levantar a necessidade de 

treinamento, como elaborar diagnósticos, estruturar e aplicar treinamentos na empresa, e 

avaliar os resultados obtidos. A capacitação e desenvolvimento dos colaboradores 

aperfeiçoam os seus conhecimentos, habilidades e atitudes, levando-as a novos 

comportamentos para realizarem suas atividades com melhor desempenho e menor esforço 

físico. 

 

O treinamento no contexto da cafeteria 

O treinamento é toda e qualquer ação aplicada às pessoas que vise o seu 

aperfeiçoamento de curto prazo, voltada para o condicionamento da pessoa e para a execução 

de tarefas com o objetivo de alcançar os resultados da cafeteria como a satisfação dos clientes 

internos e externos, incremento de vendas, incremento de participação no mercado e maior 

lucratividade. Já o desenvolvimento será considerado como conjunto de ações que requerem 

continuidade de longo prazo, visando a um aproveitamento futuro do treinando, ou seja, a 

melhoria de sua carreira profissional. 

A fim de agregar valor nos produtos e serviços fornecidos pela cafeteria, tendo como 

consequência o aumento nas vendas e lucratividade, a satisfação das necessidades dos clientes 

deve ser plenamente atendida. Como esse resultado depende, fundamentalmente, do 

desempenho dos colaboradores que trabalham na cafeteria, o treinamento continuo e 

desenvolvimento contribuirá para atingir os resultados esperados. 

Todos os colaboradores serão treinados, passando-lhes todos os conhecimentos e 

habilidades específicas do negócio além do comprometimento com a visão de futuro, com as 

crenças e com os valores da cafeteria. 

Para a realização dos treinamentos será utilizado o apoio dos órgãos de classe e 

parceiros disponíveis no mercado. Também será realizado o acompanhamento em serviço, 

além de contínua avaliação e feedback (retorno) sobre o desempenho de cada colaborador. 

Para definição das necessidades de treinamento, ou seja, quando o treinamento deve 

ser utilizado como solução para um problema, será feito através do conceito de diagnóstico. 

O treinamento inicial será o introdutório, que será um treinamento simples. Esse será 

realizado quando os colaboradores iniciam seu trabalho na cafeteria, sendo um treinamento 
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inicial de orientação sobre a empresa. Todo novo colaborador será colocado em companhia 

dos antigos colaboradores para, juntos, trabalharem durante uma semana com o intuito de o 

novo aprender com o mais antigo as formas de trabalho, onde estão as mercadorias, quais os 

procedimentos, conhecer um pouco sobre os clientes que procuram a cafeteria. Dando assim a 

oportunidade para o novo colaborador desempenhar melhor suas atividades e assimilar mais 

rapidamente os detalhes do empreendimento. 

 

Diagnóstico 

O diagnóstico é o resultado da análise de um problema, podendo levar a necessidade 

de treinamento do colaborador para sanar a deficiência. 

Essa analise pode ser no atendimento prestado aos clientes na cafeteria, percebendo-se 

que os clientes estão sendo mal atendidos. Confirmado um problema, uma deficiência, então a 

necessidade de uma ação como o treinamento em como atender aos clientes. A sequência do 

procedimento que será adotado para qualquer problema levantado será: 

 

1 - análise do problema 

2 - diagnóstico de necessidade 

3 - plano de ação 

4 - plano de treinamento 

5 - aplicação do treinamento 

6 - aprendizagem / retenção 

7 – acompanhamento / feedback 

  

Os treinamentos serão elaborados de duas maneiras; treinamentos no próprio local de 

trabalho, com a finalidade de melhorar as habilidades e competências do colaborador e 

treinamentos fora do local de trabalho, que são formalizados junto ao treinando e elaborados 

por técnicos capacitados ou instituições próprias de treinamento. 
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Como serão levantadas as necessidades de treinamento 

Será através de conversas com os colaboradores, clientes e fornecedores que serão 

levantadas a necessidade de treinamento, visando a melhora no desempenho na cafeteria. 

Essas conversas serão um diagnóstico, uma análise do ambiente da cafeteria. Determinando 

também quem irá participar, onde, como, quando e quem deve ministrar o treinamento, 

internamento ou externamente, conforme modelo de formulário abaixo. 

MODELO – FORMULÁRIO PARA DIAGNÓSTICO 
DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO 

DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADE DE TREINAMENTO 

PROBLEMA:  Mau atendimento prestado aos clientes 

CAUSAS: 
Deficiências de conhecimento Deficiências de habilidades Deficiência de atitude 

      

COLABORADOR ALVO:  Novo atendente 

 

Formulário 1:  Formulário para Diagnóstico de Necessidade de Treinamento 
Fonte: Os autores 

 

 

Remuneração 

Nesse tópico será tratada a remuneração em sua composição, seus benefícios diretos e 

indiretos. Como serão trabalhados os fatores de motivação e o modelo aplicado a cafeteria. 

É necessário ter a visão da remuneração como fator de aperfeiçoamento da empresa, e 

não como fator de custo. Com isso é possível impulsionar os processos de melhoria e aumento 

da competitividade da cafeteria, alinhando os objetivos pessoais dos colaboradores e do 

empreendimento. 

Após definir as principais atividades da cafeteria e os cargos e suas responsabilidades, 

define-se o valor da remuneração para cada colaborador, compatível com a estrutura de 

cargos da cafeteria, sua disponibilidade financeira e a realidade do mercado de trabalho. 



45 
 

 

Figura 1: Estrutura de Cargos da Cafeteria 
Fonte: Os autores 

 

 

Composição da remuneração 

A remuneração é um conjunto de vantagens que um colaborador recebe pela prestação 

de um serviço e dentro desse conjunto de vantagens está o salário. O salário nominal (ou 

bruto) é o salário que consta na ficha de registro, na carteira profissional e em todos os 

documentos legais. No caso da cafeteria esse salário será expresso em mês de acordo com o 

órgão representativo da classe de cada colaborador. O salário efetivo (ou líquido) é o salário 

bruto descontadas as obrigações legais, tais como contribuição previdenciária (INSS), 

imposto de renda e outras, de acordo com o tipo de contratação. 

A remuneração total vai ser a soma dos ganhos diretos e indiretos. Remuneração direta 

é a formação dos ganhos básicos (salários) e não vai ter remuneração variável no caso da 

cafeteria. O valor da remuneração dos cargos foi definido com base em um dos fatores 

internos mais importantes: a correta avaliação dos cargos de forma a manter a hierarquia, pois 

os mesmos julgam a equidade de suas remunerações, comparando-as com as dos demais 

cargos da mesma posição. Quando são visíveis as diferenças entre remunerações em relação 

aos cargos, os fatores como responsabilidade, produtividade, capacidade e satisfação são 

afetados. Outro ponto levado em consideração foi o equilíbrio dos fatores externos como o 

que advém da adequação salarial da empresa ao mercado de trabalho. 
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Com o levantamento dos salários pagos nos cargos similares no mesmo ramo de 

atividade do mercado / concorrentes e a política de salário implantada pelo governo, 

observado os acordos coletivos dos órgãos de classe e os aspectos da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) foram definidos os valores dos salários conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Encargos Sociais e Trabalhistas 
Fonte: Os autores 
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A empresa é optante pelo Simples Nacional, que abrange a arrecadação, cobrança e 

fiscalização de tributos aplicáveis às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Seguindo 

o perfil da nossa cafeteria os encargos sociais e trabalhistas aplicáveis aos colaboradores com 

jornada mensalista de trabalho estão demonstrados na tabela abaixo. 

 

Encargos Trabalhistas 

13° Salário  8,33% 

Férias  11,11% 

Encargos Sociais 

INSS 0%  

SAT 0%  

Salário Educação 0%  

INCRA/SEST/SEBRAE/SENAT 0%  

FGTS 8%  

FGTS/Provisão de Multa para Rescisão 4%  

Total Previdenciário  12,00% 

Previdenciário s/13º e Férias  2,33% 

SOMA BÁSICO  33,77% 

 

Tabela 4: Encargos Sociais e Trabalhistas 
Fonte: Os autores 
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APÊNDICE “C” – Plano Financeiro 

 

 

Este estudo tem por finalidade indicar ao empreendedor (ou investidor) qual será o 

investimento necessário para implantação do empreendimento e qual a taxa de retorno 

esperada para o negócio, ou seja, qual será a real viabilidade econômica. Cabe ressaltar que 

para efeito dos cálculos e análises que virão em sequência, foi considerado que a fonte de 

investimento será de recursos próprios.  

Investimento Inicial 

Para iniciar a operação, a cafeteria demandará de um investimento inicial de 

R$107.500,00, distribuído da seguinte forma: despesas pré-operacionais, reforma do local, 

compra de equipamentos, móveis e utensílios, publicidade e capital de giro. Esses custos estão 

apresentados na tabela abaixo. 

 

Investimento Descrição Valor 

Abertura da Empresa R$ 5.000,00 

Treinamento de Funcionários R$ 1.500,00 Despesas Pré-Operacionais 

Uniformes R$ 1.000,00 

Reforma do Local Projetos e Obras Civis  R$ 35.000,00 

Máquinas e Equipamentos R$ 15.000,00 

Móveis R$ 10.000,00 Imobilizado 

Utensílios  R$ 5.000,00 

Publicidade Ações Publicitárias R$ 15.000,00 

Capital de Giro Reserva Operacional R$ 20.000,00 

Total R$ 107.500,00 

Tabela 1: Estimativa de Investimento Inicial 
Fonte: O autor 

 

 

As despesas pré-operacionais para constituição da empresa consistem no seu processo 

de abertura junto à prefeitura de Curitiba/PR juntamente com o registro na junta comercial do 

Paraná e a obtenção das licenças necessárias para o funcionamento. 

As máquinas, equipamentos, móveis e utensílios serão adquiridos preferencialmente 

em fornecedores que ofertarem melhores condições de qualidade e preço.  
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Estimativa de Faturamento 

Na tabela abaixo, pode-se observar a estimativa de receita nos cinco primeiros anos de 

operação. Para cálculo do faturamento mensal foi adotado um ticket médio de R$6,00. Apesar 

de dados da Associação Brasileira da Indústria do Café apontarem um crescimento médio 

anual entre 15 e 20% ao ano para o setor, será adotado um valor mais conservador de 10% ao 

ano, levando-se em consideração o atual momento econômico do país. 

 

Faturamento Mensal 

Visão Pessimista R$ 12.276,00 

Visão Realista  R$ 24.552,00 

Visão Otimista R$ 36.828,00 

Tabela 2: Estimativa de Receita Mensal 
Fonte: O autor 

 

 

Faturamento Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 

Visão Pessimista R$ 147.312,00 R$ 162.043,20 R$ 178.247,52 R$ 196.072,27 R$ 215.679,50 

Visão Realista  R$ 294.624,00 R$ 324.086,40 R$ 356.495,04 R$ 392.144,54 R$ 431.359,00 

Visão Otimista R$ 441.936,00 R$ 486.129,60 R$ 534.742,56 R$ 588.216,82 R$ 647.038,50 

Tabela 3: Estimativa de Receita – 5 anos 
Fonte: O autor 

 

Custos e Despesas  

Nas próximas tabelas serão apresentados os custos operacionais (relacionados com as 

vendas) e outras despesas. Enquanto os custos e despesas fixas independem do cenário 

encontrado, os custos e despesas variáveis foram calculados com base nas três visões 

apresentadas no estudo de demanda e marketshare. 

 

Custos Fixos Mensais 

Salários e Encargos R$ 8.119,37 

Aluguel R$ 2.000,00 

Aluguel - Máquina de Café R$ 550,00 

Total R$ 10.669,37 

Tabela 4: Custos Fixos Mensais 
Fonte: O autor 
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Despesas Fixas Mensal 

Seguro R$ 100,00 

Depreciação R$ 1.791,70 

Contabilidade R$ 350,00 

Sistema de Automação R$ 50,00 

Telefone e Internet R$ 150,00 

Material de Limpeza R$ 100,00 

Material de Escritório R$ 50,00 

Publicidade R$ 1.500,00 

Despesas Bancárias R$ 50,00 

Total R$ 4.141,70 

Tabela 5: Despesas Fixas Mensais 
Fonte: O autor 

 

 

Custos Variáveis Mensal Ano 1 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 

Energia Elétrica R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 R$ 13.200,00 R$ 14.520,00 R$ 15.972,00 R$ 17.569,20 

Água R$ 200,00 R$ 2.400,00 R$ 2.640,00 R$ 2.904,00 R$ 3.194,40 R$ 3.513,84 

Matéria Prima R$ 7.365,60 R$ 88.387,20 R$ 97.225,92 R$ 106.948,51 R$ 117.643,36 R$ 129.407,70 

Total R$ 8.565,60 R$ 102.787,20 R$ 113.065,92 R$ 124.372,51 R$ 136.809,76 R$ 150.490,74 

Tabela 6: Custos Variáveis – Visão Realista 
Fonte: O autor 

 

 

Custos Variáveis Mensal Ano 1 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 

Energia Elétrica R$ 500,00 R$ 6.000,00 R$ 6.600,00 R$ 7.260,00 R$ 7.986,00 R$ 8.784,60 

Água R$ 100,00 R$ 1.200,00 R$ 1.320,00 R$ 1.452,00 R$ 1.597,20 R$ 1.756,92 

Matéria Prima R$ 3.682,80 R$ 44.193,60 R$ 48.612,96 R$ 53.474,26 R$ 58.821,68 R$ 64.703,85 

Total R$ 4.282,80 R$ 51.393,60 R$ 56.532,96 R$ 62.186,26 R$ 68.404,88 R$ 75.245,37 

Tabela 7: Custos Variáveis – Visão Pessimista 
Fonte: O autor 

 

 

Custos Variáveis Mensal Ano 1 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 

Energia Elétrica R$ 1.500,00 R$ 18.000,00 R$ 19.800,00 R$ 21.780,00 R$ 23.958,00 R$ 26.353,80 

Água R$ 300,00 R$ 3.600,00 R$ 3.960,00 R$ 4.356,00 R$ 4.791,60 R$ 5.270,76 

Matéria Prima R$ 11.048,40 R$ 132.580,80 R$ 145.838,88 R$ 160.422,77 R$ 176.465,04 R$ 194.111,55 

Total R$ 12.848,40 R$ 154.180,80 R$ 169.598,88 R$ 186.558,77 R$ 205.214,64 R$ 225.736,11 

Tabela 8: Custos Variáveis – Visão Otimista 
Fonte: O autor 
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Demonstrativo de Resultados – DRE 

Na DRE podemos visualizar a previsão de receitas, gastos e lucro acumulado durante 

os cinco primeiros anos de funcionamento. Assim como nas análises anteriores, a DRE será 

apresentada nas três visões do estudo de demanda e marketshare.  

 

  DRE Ano 01 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

 Receita Bruta R$ 147.312,00 R$ 162.043,20 R$ 178.247,52 R$ 196.072,27 R$ 215.679,50 

(-) Imposto R$ 5.892,48 R$ 6.481,73 R$ 7.129,90 R$ 10.725,15 R$ 11.797,67 

(=) Receita Bruta R$ 141.419,52 R$ 155.561,47 R$ 171.117,62 R$ 185.347,12 R$ 203.881,83 

(-) CMV R$ 179.426,04 R$ 191.872,83 R$ 205.381,62 R$ 220.044,90 R$ 235.963,39 

 Matéria Prima R$ 44.193,60 R$ 48.612,96 R$ 53.474,26 R$ 58.821,68 R$ 64.703,85 

 Energia Elétrica R$ 6.000,00 R$ 6.600,00 R$ 7.260,00 R$ 7.986,00 R$ 8.784,60 

 Água R$ 1.200,00 R$ 1.320,00 R$ 1.452,00 R$ 1.597,20 R$ 1.756,92 

 Salários e Encargos R$ 97.432,44 R$ 104.739,87 R$ 112.595,36 R$ 121.040,02 R$ 130.118,02 

 Aluguel R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 

 Aluguel - Máq de Café R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 

(=) Lucro Bruto -R$ 38.006,52 -R$ 36.311,36 -R$ 34.264,00 -R$ 34.697,78 -R$ 32.081,56 

(-) Despesas R$ 49.700,00 R$ 51.500,00 R$ 53.480,00 R$ 55.658,00 R$ 58.053,80 

 Seguro R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

 Depreciação R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 

 Contabilidade R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 

 Sistema Automação R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 

 Telefone e Internet R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

 Material de Limpeza R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

 Material de Escritório R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 

 Publicidade R$ 18.000,00 R$ 19.800,00 R$ 21.780,00 R$ 23.958,00 R$ 26.353,80 

 Despesas Bancárias R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 

(=) Lucro Líquido -R$ 87.706,52 -R$ 87.811,36 -R$ 87.744,00 -R$ 90.355,78 -R$ 90.135,36 

Tabela 9: DRE – Visão Pessimista 
Fonte: O autor 

 

 

Analisando a tabela 9 acima, pode-se concluir que, de acordo com a visão pessimista, 

o negócio se mostra completamente INVIÁVEL, sendo assim, os demais estudos não serão 

realizados considerando essa visão. 
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  DRE Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 

 Receita Bruta R$ 294.624,00 R$ 324.086,40 R$ 356.495,04 R$ 392.144,54 R$ 431.359,00 

(-) Imposto R$ 16.115,93 R$ 17.727,53 R$ 19.500,28 R$ 26.822,69 R$ 29.504,96 

(=) Receita Líquida R$ 278.508,07 R$ 306.358,87 R$ 336.994,76 R$ 365.321,85 R$ 401.854,04 

(-) CMV R$ 230.819,64 R$ 247.085,79 R$ 267.567,88 R$ 288.449,78 R$ 311.208,76 

 Matéria Prima R$ 88.387,20 R$ 97.225,92 R$ 106.948,51 R$ 117.643,36 R$ 129.407,70 

 Energia Elétrica R$ 12.000,00 R$ 13.200,00 R$ 14.520,00 R$ 15.972,00 R$ 17.569,20 

 Água R$ 2.400,00 R$ 1.320,00 R$ 2.904,00 R$ 3.194,40 R$ 3.513,84 

 Salários e Encargos R$ 97.432,44 R$ 104.739,87 R$ 112.595,36 R$ 121.040,02 R$ 130.118,02 

 Aluguel R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 

 Aluguel - Máq de Café R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 

(=) Lucro Bruto R$ 47.688,43 R$ 59.273,08 R$ 69.426,88 R$ 76.872,07 R$ 90.645,29 

(-) Despesas R$ 49.700,00 R$ 51.500,00 R$ 53.480,00 R$ 55.658,00 R$ 58.053,80 

 Seguro R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

 Depreciação R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 

 Contabilidade R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 

 Sistema Automação R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 

 Telefone e Internet R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

 Material de Limpeza R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

 Material de Escritório R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 

 Publicidade R$ 18.000,00 R$ 19.800,00 R$ 21.780,00 R$ 23.958,00 R$ 26.353,80 

 Despesas Bancárias R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 

(=) Lucro Líquido -R$ 2.011,57 R$ 7.773,08 R$ 15.946,88 R$ 21.214,07 R$ 32.591,49 

Tabela 10: DRE – Visão Realista 
Fonte: O autor 

 
 

Na visão realista, pode-se observar uma crescente evolução nos lucros, isso significa 

que a cafeteria teria condições de honrar seus compromissos e ainda gerar um lucro ao 

empreendedor ou investidor, porém, são necessárias outras análises para afirmar que o 

empreendimento é viável e atrativo.  

Levando-se em consideração que na situação otimista (Tabela 11) os resultados 

operacionais tendem somente a melhorar, os demais estudos subsequentes serão concebidos 

apenas em cima da visão realista. 
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  DRE Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 

 Receita Bruta R$ 441.936,00 R$ 486.129,60 R$ 534.742,56 R$ 588.216,82 R$ 647.038,50 

(-) Imposto R$ 30.228,42 R$ 33.251,26 R$ 36.576,39 R$ 44.351,55 R$ 48.786,70 

(=) Receita Líquida R$ 411.707,58 R$ 452.878,34 R$ 498.166,17 R$ 543.865,27 R$ 598.251,79 

(-) CMV R$ 282.213,24 R$ 304.938,75 R$ 329.754,13 R$ 356.854,66 R$ 386.454,13 

 Matéria Prima R$ 132.580,80 R$ 145.838,88 R$ 160.422,77 R$ 176.465,04 R$ 194.111,55 

 Energia Elétrica R$ 18.000,00 R$ 19.800,00 R$ 21.780,00 R$ 23.958,00 R$ 26.353,80 

 Água R$ 3.600,00 R$ 3.960,00 R$ 4.356,00 R$ 4.791,60 R$ 5.270,76 

 Salários e Encargos R$ 97.432,44 R$ 104.739,87 R$ 112.595,36 R$ 121.040,02 R$ 130.118,02 

 Aluguel R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 

 Aluguel - Máq. de Café R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 

(=) Receita Líquida R$ 129.494,34 R$ 147.939,58 R$ 168.412,04 R$ 187.010,61 R$ 211.797,67 

(-) Despesas R$ 49.700,00 R$ 51.500,00 R$ 53.480,00 R$ 55.658,00 R$ 58.053,80 

 Seguro R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

 Depreciação R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 

 Contabilidade R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 

 Sistema Automação R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 

 Telefone e Internet R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

 Material de Limpeza R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

 Material de Escritório R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 

 Publicidade R$ 18.000,00 R$ 19.800,00 R$ 21.780,00 R$ 23.958,00 R$ 26.353,80 

 Despesas Bancárias R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 

(=) Lucro Líquido R$ 79.794,34 R$ 96.439,58 R$ 114.932,04 R$ 131.352,61 R$ 153.743,87 

Tabela 11: DRE – Visão Otimista 
Fonte: O autor 

 

 

Orçamento de Capital 

 

Fluxo de Caixa 

Ferramenta essencial no planejamento financeiro, o fluxo de caixa consolidado ano a 

ano será apresentado a seguir, na visão realista de operação da cafeteria. O Fluxo de caixa 

servirá como base para a análise econômica do investimento. A partir dele serão calculados o 

tempo de retorno do investimento (Payback), a taxa interna de retorno (TIR) e o valor 

presente líquido (VPL).  
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Fluxo de Caixa 0 Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 

Receitas - R$ 294.624,00 R$ 324.086,40 R$ 356.495,04 R$ 392.144,54 R$ 431.359,00 

Custos Fixos - -R$ 156.232,44 -R$ 165.339,87 -R$ 175.175,36 -R$ 185.798,02 -R$ 197.271,82 

Custos Variáveis - -R$ 102.787,20 -R$ 111.745,92 -R$ 124.372,51 -R$ 136.809,76 -R$ 150.490,74 

Depreciação - -R$ 21.500,00 -R$ 21.500,00 -R$ 21.500,00 -R$ 21.500,00 -R$ 21.500,00 

EBIT - R$ 14.104,36 R$ 25.500,61 R$ 35.447,17 R$ 48.036,76 R$ 62.096,44 

Juros - - - - - - 

LAIR - R$ 14.104,36 R$ 25.500,61 R$ 35.447,17 R$ 48.036,76 R$ 62.096,44 

IR (Simples) - -R$ 16.115,93 -R$ 17.727,53 -R$ 19.500,28 -R$ 26.822,69 -R$ 29.504,96 

Lucro Líquido - -R$ 2.011,57 R$ 7.773,08 R$ 15.946,89 R$ 21.214,07 R$ 32.591,48 

Depreciação - R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 

Desemb. de Capital -R$ 107.500,00 - - - - - 

∆ CDG - - - - - - 

Valor Residual - - - - - - 

Fluxo de Caixa -R$ 107.500,00 R$ 19.488,43 R$ 29.273,08 R$ 37.446,89 R$ 42.714,07 R$ 54.091,48 

Tabela 12: Fluxo de Caixa – Visão Realista 
Fonte: O autor 

 
Payback Descontado 

O payback descontado será calculado trazendo os valores encontrados no fluxo de 

caixa para valor presente. A taxa expressa ao risco do investimento (k) considerada será de 

20%, valor baseado no custo de oportunidade, que nesse caso foi considerado a atual taxa 

Selic de 14,25%. 

 

Payback Descontado Saldo Inicial VPFC Saldo Final 

Ano 01 -R$ 107.500,00 R$ 16.240,36 -R$ 91.259,64 

Ano 02 -R$ 91.259,64 R$ 20.328,53 -R$ 70.931,11 

Ano 03 -R$ 70.931,11 R$ 21.670,65 -R$ 49.259,46 

Ano 04 -R$ 49.259,46 R$ 20.598,99 -R$ 28.660,47 

Ano 05 -R$ 28.660,47 R$ 21.738,15 -R$ 6.922,32 

* VPFC = Valor Presente de Fluxo de Caixa     

Tabela 13: Payback Descontado 
Fonte: O autor 

 

Podemos notar pela tabela acima que, ao trazer os valores de fluxo de caixa para valor 

presente, o tempo de retorno do investimento supera os 5 anos. 

TIR 

A TIR foi calculada com o objetivo de verificar o retorno do investimento ao 

empreendedor (ou investidor). Para cálculo da mesma foi utilizada a calculadora HP12C. 
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TIR 

fREG   

Investimento Inicial R$ 107.500,00 CHS g CFo 

Ano 01 R$ 19.488,43 g CFj 

Ano 02 R$ 29.273,08 g CFj 

Ano 03 R$ 37.446,89 g CFj 

Ano 04 R$ 42.714,07 g CFj 

Ano 05 R$ 54.091,48 g CFj 

TIR fIRR 17,48% 

Tabela 14: TIR do Empreendimento 
Fonte: O autor 

 

Foi encontrada uma TIR de 17,48%, ou seja, se o fluxo de caixa se comportar 

conforme o estimado na visão realista, o investimento NÃO se mostra atrativo, pois é inferior 

a taxa de risco de 20%. 

VPL 

O cálculo do VPL tem por objetivo a demonstração da quantidade de valor que 

investimento é capaz de gerar valor para os investidores/acionistas. Assim como na TIR, foi 

utilizada a calculadora HP12C para cálculo, conforme apresentado a seguir. 

 

VPL 

fREG   

Investimento Inicial R$ 107.500,00 CHS g CFo 

Ano 01 R$ 19.488,43 g CFj 

Ano 02 R$ 29.273,08 g CFj 

Ano 03 R$ 37.446,89 g CFj 

Ano 04 R$ 42.714,07 g CFj 

Ano 05 R$ 54.091,48 g CFj 

Taxa Estipulada 20,00% i 

TIR fNPV -R$ 6.923,32 

Tabela 15: VPL do Empreendimento 
Fonte: O autor 

 

O VPL negativo vem confirmar a constatação encontrada na TIR, ou seja, levando-se 

em consideração os critérios adotados, o investimento é INVIÁVEL. 
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APÊNDICE “D” – Plano de Marketing 

 

 

Estratégia de Marketing 

 

Para determinar uma excelente estratégia precisamos superar as expectativas do nosso 

público alvo, com as pesquisas conseguimos determinar quais são as expectativas, os perfis e 

onde se encontram nosso público alvo, a Grab n’ go usando dos atributos de mercados trilhou 

como estratégia de marketing uma linha inovadora a fim de surpreender nosso público alvo, 

ou seja, mudar o simples habito de tomar café. 

Com as análises juntamos duas tendências, a de tomar café com frequência e a busca 

por locais com rápido atendimento devido ao horário apertado, assim o perfil do nosso 

público nos colocou uma grande responsabilidade para formular a estratégia. 

Nossa estratégia de Marketing é apresentar de forma clara, rápida e direta ao público 

alvo, que se localiza a 2km² da nossa sede, que a empresa, foca na agilidade, na qualidade e 

no preço, assim atenderá as expectativas dos nossos clientes e o ponto que propicia atingir a 

excelência e a primordial qualidade empregadas em nosso produto que o fará tornar o simples 

habito de tomar um café, uma experiência fantástica. A seguir contemplaremos 

individualmente as ações que propiciarão a Grab n’ Go a atingir seus objetivos e como iremos 

levar essa informação ao público alvo. 

 

Produto  

A cafeteria ofertará diversos tipos de cafés com Blends diferenciados, lanches e 

refeições leves e doces diferenciados como Donuts e Cupcakes, totalizando uma gama de 32 

produtos oferecidos ao nosso público conforme figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Lista de Produtos 
        Fonte: O autor 
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A ideia geral da Grab n’ Go é confeccionar produtos de excelente qualidade, visando 

um preparo rápido e com sabor diferenciado do mercado atual. Assim temos a prioridade de 

transformar um produto básico que é o café, cujo qual atende uma demanda simples que é o 

fato de se alimentar, em um produto Real, obtido desenvolvimento deste produto básico, 

agregando diferenciais, como no caso da Grab n’ Go agilidade no preparo, sabor 

especialmente formulado por especialistas e que no final do processo não busque apenas 

atender a uma demanda e sim que possa superar as expectativas neles vislumbradas. 

O produto tem o objetivo de proporcional ao nosso mercado consumidor a satisfação 

de todos os aspectos neles confiados e assim supere as expectativas do nosso público alvo, 

fidelizando o mercado consumidor e desenvolvendo novas tendências de mercado. Buscar 

atender as demandas emocionais dos clientes, propiciando um diferente sentimento a ingerir o 

produto levando mais sabor ao dia a dia do público alvo. 

A Grab n’ Go montou seu mix de produto (Figura 1) observando os diferentes gostos, 

horários e demandas da região selecionada, voltando seu mix a agilidade da confecção dos 

produtos e na qualidade exigida pelo público frequentador da região escolhida. 

 

Marca 

A empresa Grab n’ Go tem como principal objetivo, relacionado a este item, agregar 

valor à sua marca, sendo assim buscamos atender todas as demandas possíveis para gerar 

reconhecimento e prestigio dos clientes. Sabe-se da importância de ter uma marca forte e 

consolidada, pois além da mesma ser a identificação clara dos produtos ela abre portas para a 

venda dos mesmos, reconhecimento dos clientes e agrega personalidade a empresa. 

Busca-se ser a Marca de referência em Café Gourmet Express tendo sua personalidade 

única, pois assim o público alvo conseguirá perceber os valores da nossa empresa (qualidade, 

atendimento, honestidade, relacionamento com o cliente, etc.) e optar por produtos frente aos 

concorrentes. 
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A Figura 2 apresenta a Logo criada, relacionando a empresa e a agilidade, passando 

esta premissa ao público alvo. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Logomarca 
             Fonte: O autor 

 

 

Preço 

Para definição de preços da Grab n’ Go, foi utilizado a concepção simples de valor do 

produto, ou seja, através de uma pesquisa com o preço utilizado pelos principais concorrentes 

(citados no referencial teórico) observou-se qual seria o valor atribuído pelo mercado 

consumidor da região ao produto que forma confrontados com a estratégia comercial, 

chegando assim no preço do produto. 

A estratégia de definição de preços em relação aos preços dos concorrentes é reduzir a 

margem de lucro para vender maiores quantidades, ou seja, o preço será mais competitivo que 

os demais, atraindo maior público e vendendo em grande quantidade, com um público maior e 

mais fiel. 

Com a estratégia de preços busca-se fidelizar o cliente, tornando a marca como 

referência, facilitando a formação de valor em nosso produto e posteriormente levar a uma 

melhora nas margens de lucro. 

Para definição dos preços foi utilizado, também, os custos inerentes para a produção 

dos produtos, ou seja, todos os custos de produzir, distribuir, divulgar e da margem de lucro 

para evitar a venda de mercadorias abaixo do custo. 

Com estes critérios de análise de concorrentes, custos totais e da margem de lucro 

pretendida, definiu-se a estratégia de política de preços. 
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A Figura 3 apresenta a tabela de preços utilizada, após critérios acima determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cardápio 
             Fonte: O autor 

 

 

 

Praça (Canais de Distribuição) 

O local determinado para implementação da Grab n´ Go será na região central de 

Curitiba, mais precisamente na rua Av. Vicente Machado entre o shopping Omar e o Tribunal 

de Justiça do Trabalho (TRT). A escolha foi embasada nas características demográficas da 

região, onde se concentra uma grande quantidade de pessoas que buscam os requisitos 

propostos pela Grab n´ Go, sabe-se que a escolha da localização é de extrema importância 

para o sucesso do projeto. 

Como a concentração de pessoas é extremamente alta devido ao TRT, shopping Omar 

e a Praça Tiradentes, a demanda por refeição também é alta e como a Grab n´ Go, segue seus 

princípios baseados na agilidade, qualidade e praticidade, optamos por esta região comercial, 

devido ao fácil acesso ao nosso público alvo (Figura 4). 

A logística de distribuição tem como base ficar o mais próximo possível do público 

alvo, para que o mesmo possa apanhar o produto em quanto vai para o trabalho e/ou volta 

para sua residência. Ficando mais próximos dos clientes são facilitadas as relações de trocas e 

atingimos com mais eficiência o objetivo. Por este contexto foi escolhida a região central 

como praça. 
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Figura 4: Praça 
             Fonte: O autor / Google Mapas 

 

 

Propaganda  

Como objetivo principal da propaganda é atender a um público alvo específico com o 

propósito de informar o mercado consumidor, ela utiliza dos meios de comunicação para criar 

esta ponte entre empresa e mercado consumidor. Os meios de comunicação mais usados são 

as redes de rádio e televisões, internet, outdoors, mala direta entre outros.  

A Grab n´ Go projeta utilizar os meios de comunicação para apresentar as vantagens 

de seus produtos, focando no rápido atendimento e no valor de seus produtos para atrair o 

público alvo, inicialmente não se dispõe de onerosos investimentos em propaganda pois o 

público alvo se localiza a menos de um quilometro de distância, porem deve-se utilizar da 

criatividade pois nesse ambiente apresenta alta poluição de informação. 

A estratégia utilizada será a distribuição de panfletos (Figura 5) em empresas, 

shoppings, Tribunal de Justiça e escolas da região para atingir diretamente o público alvo, a 

divulgação por meios das redes sociais e criação do website, sempre focando na síntese de que 

o cliente comprar o produto rapidamente e com o preço justo. 
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Figura 5: Material de Divulgação 
             Fonte: O autor 

 

 

 

Promoção 

Com um viés diferente da propaganda, que visa levar informação ao público alvo para 

apresentar o produto e o serviço, a promoção busca gerar demanda do produto, ou seja, busca 

aumentar a demanda, aumento da participação de mercado, melhorar a imagem da marca e 

etc. A promoção se dá geralmente por descontos nos preços dos produtos, montagem de 

combos, brindes entre outras (Figura 6). 

A Grab n´ Go determinou um sistema especial de promoções, relacionando a venda de 

produto com valor especial em cada dia da semana, realizando com que a demanda seja 

subdividida entre os 6 dias de funcionamento. Usar-se-á também a estratégia de combos, onde 

será praticado preços diferenciados para os clientes que comprarem um kit de produtos. Por 

fim, em longo prazo, um cartão fidelidade (Figura 7), onde se considera descontos aos clientes 

que forem fiéis a nossa cafeteria. 

 

 

 

 

Figura 6: Promoção 
             Fonte: O autor 

 

 

 

 

Figura 7: Cartão Fidelidade 
             Fonte: O autor 
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Projeção de vendas 

Com embasamento em pesquisas e dados geográficos foi possível determinar a 

projeção de público-alvo, considerando três quantidades de pessoas, sendo realista pessimista 

ou otimista. Pretende-se atingir toda a região central, tendo como meta a venda total de nossa 

produção. 

Sendo pessimista, busca-se servir 83 pessoas, sendo realista serão atendidas 186 

pessoas e sendo otimista aproximadamente 279 pessoas. 

Este cálculo foi executado com embasamento no índice demográfico da região e com 

as pesquisas executadas pelo grupo, onde se tem a estimativa do número de pessoas que 

tomam café e consomem esse produto diariamente. 
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APÊNDICE “E” – Plano Operacional 

 
 
 

Este estudo tem por objeto mostrar ao investidor como será o processo produtivo da 

cafeteria, abordando seus procedimentos operacionais, estrutura física, instalações e 

equipamentos necessários para uma correta operação. Além disso, será apresentado como será 

o atendimento ao cliente, sua dinâmica e interação com o público. 

 

Estrutura Física 

 

O local determinado para implementação da Grab n´ Go será na região central de 

Curitiba, em um cômodo comercial de 36m2 (8 por 4,5 m), com fachada voltada para a rua 

Vicente Machado. A estrutura física contará com 4 setores divididos da seguinte forma: 

• Caixa: Local onde os clientes farão seus pedidos e efetuarão o pagamento; 

• Preparação: Neste setor da cafeteria o cliente solicitará seu pedido a um dos 

atendentes. É o setor onde grande parte da produção da cafeteria acontece; 

• Retirada: Local onde os clientes irão retirar seu pedido; 

• Circulação: Área de circulação de clientes que estão aguardando seu pedido e 

dos clientes que já está saindo. 

Abaixo, temos o layout da cafeteria com a identificação dos setores. Como o conceito 

do serviço Grab and Go – Pegar e Levar na Língua Portuguesa, busca o máximo de 

praticidade com o mínimo de tempo despendido durante a compra do produto, elaboramos seu 

layout atendendo a este conceito. 
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Figura 01: Layout Cafeteria 
Fonte: O autor 

 

Instalações 

A instalações da Grab n’ Go Cafeteria Gourmet atenderão aos requisitos solicitados 

pela Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária da cidade de Curitiba. Dentre eles, a estrutura 

física deverá atender aos seguintes requisitos: 

• Projeto Arquitetônico / Croqui aprovado pela Vigilância Sanitária; 

• Acesso independente, sem comunicação direta com domicílio; 
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• Pia / Lavatório para Higienização das mãos com toalha de papel descartável e 

sabão líquido; 

• Tanque ou Pia para lavagem dos utensílios e equipamentos de material liso, 

lavável e impermeável, em número suficiente à atividade com água quente e 

fria; 

• Piso contínuo, lavável, impermeável, resistente, antiderrapante, com 

declividade e ralos para o escoamento das águas de limpeza que jamais devem 

ser escoadas na rua; 

• Paredes lisas, revestidas até a altura mínima de 2 m. (dois metros) com material 

resistente, lavável, impermeável e em cores claras; 

• Teto ou Forro contínuo, em bom estado de conservação, revestido com 

material e pintura resistente à limpeza e em cores claras; 

• Portas revestidas de material lavável, íntegras a externa com telas, com 

fechamento automático (mola) na área de produção e sanitários; 

• Janelas com vidros íntegros, fácil acionamento, de maneira que raios solares 

não incidam sobre os alimentos, com fechamento das aberturas por telas; 

• Depósito ventilado com aberturas teladas; 

• Instalações elétricas isoladas e protegidas de forma a não ocasionar choques 

e/ou curto-circuito; 

• Luminárias com proteção e iluminação sem áreas de sombras; 

• Ventilação com fluxo de ar direcionado da área limpa para a área suja; 

• Caixas de gordura e esgoto localizadas fora da área de produção; 

• Layout atendendo um fluxo que evite a contaminação cruzada de alimentos; 

• Vestiários: separados por sexo, com armários para guarda de objetos pessoais 

• Instalações Sanitárias, sem comunicação direta com áreas de produção, 

separadas por sexo dotadas de vaso sanitário, lavatório, porta toalhas de papel, 

sabão líquido e lixeira provida de tampa. 
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As instalações da Grab n’Go Cafeteria Gourmet serão mantidas em boas condições de 

conservação e higiene, atendendo todos os requisitos solicitados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária para empresas que produzem ou manipulem alimentos, de acordo com a 

Resolução RDC N° 216, de 15/09/04, Portarias N° 1.428/MS; N° 326 - SVS/MS de 30/07/97 

e CVS-6/99, em que destacamos: 

• Controle de saúde dos funcionários; 

• Uso de água potável; 

• Controle integrado de vetores e pragas urbanas; 

• Higiene pessoal e uniformização dos funcionários; 

• Higiene operacional dos funcionários (hábito); 

• Higiene ambiental (limpeza periódica de instalações, utensílio, estoque e 

reservatório de água; 

• Elaboração de manual de Boas Práticas de Produção, Manipulação e Prestação 

de serviços na área de alimentos; 

• Implantar Procedimento Operacional Padrão (POP). 

 

Equipamentos Necessários 

 

Para atender às exigências de clientes que frequentam uma cafeteria de estilo gourmet, 

requisitos como qualidade, conforto e agilidade devem ser sempre levados em consideração. 

Sendo assim, a escolha dos produtos e também dos equipamentos deve ser voltada a atender 

tais requisitos. Existe no mercado uma gama imensa de equipamentos para atender às 

necessidades de uma cafeteria. O que nos faz decidir por um determinado equipamento de 

uma marca e modelo em detrimento de outro, se deve há alguns fatores, dentre eles: preço, 

qualidade do equipamento e assistência pós-venda. Tomando isso como base segue, abaixo, 

os equipamentos necessários para operacionalizar a cafeteria Grab n’ Go Cafeteria Gourmet. 



67 
 

Equipamento Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Valor Tot.

Cafeteira Astoria/Sabrina 3GR 1 10000 10.000,00R$                

Moinhos Astoria/Ceado E37S 1 1000 1.000,00R$                  

Forno Elétrico Oster/25L 1 650 650,00R$                      

Estufa para salgados Marchesoni/10 ban. 1 450 450,00R$                      

Microondas Eletrolux/31L 1 440 440,00R$                      

Freezer Consul/CHA31 1 1200 1.200,00R$                  

Refrigerador Metalfrio/Vertical 1 1300 1.300,00R$                  

Computador Dell 2 1500 3.000,00R$                  

Gaveta caixa com tranca Menno/MG40B 1 210 210,00R$                      

Armários para utensílios Sob medida 1 850 850,00R$                      

Cadeira Escritório Travel Max/MB1513 2 300 600,00R$                      

Balcão atendimento Sob Medida 1 3500 3.500,00R$                  

Balcão caixa Sob Medida 1 1500 1.500,00R$                  

24.700,00R$                Total

Móveis, máquinas e equipamentos

 

Tabela 01: Móveis, máquinas e equipamentos 
Fonte: O autor 

 

Procedimentos 

 

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP), como o próprio nome diz, visam 

padronizar as tarefas de determinada atividade, dando a possibilidade de rastreamento e 

controle dos resultados esperados de cada tarefa executada. 

Algumas atividades são cruciais para uma correta operação do estabelecimento, seja 

ela voltada à produção do cafezinho expresso, ou relacionada ao controle financeiro e de 

estoques evitando, assim, perdas e prejuízos nos processos. Para aquelas atividades vitais ao 

empreendimento serão criados Procedimentos Operacionais Padrão afim de se estabelecer um 

controle na qualidade do serviço prestado e agilidade do atendimento. Dentre elas, as mais 

importantes serão: 

 

• Preparação do cafezinho expresso; 

• Atendimento no caixa; 

• Atendimento no balcão; 
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• Preparação de doces e salgados para entrega ao cliente; 

• Abertura da cafeteria; 

• Fechamento da cafeteria; 

• Limpeza; 

• Controle de estoque; 

• Recebimento de produtos; 

• Fechamento diário do caixa; 

 

Após criação dos procedimentos, toda a equipe da cafeteria será treinada respeitando 

um plano de treinamento e capacitação. Este plano será constante e implementado sempre que 

houver a entrada de um funcionário novo ou quando, através do acompanhamento da 

performance individual de cada funcionário, for notada alguma deficiência em algum 

procedimento específico. 

 

Atendimento ao cliente 
 

Em uma cafeteria como a Grab n’Go Cafeteria Gourmet, os resultados esperados da 

produção do café expresso é a qualidade e a agilidade, que são fatores de grande importância 

para o público que frequenta esta cafeteria. Sendo assim, padronizar o processo de produção 

do cafezinho e treinar a equipe adequadamente para a realização do mesmo, é uma parte 

fundamental da operação da cafeteria. A ideia é que o cliente gaste o menor tempo possível 

para pagar, pedir e sair com seu pedido em mãos. 

Sendo assim, o layout da cafeteria foi concebido de forma a atender essa dinâmica, 

tornando ágil o atendimento ao cliente e facilitando a operação dos atendentes. Gerando um 

fluxo de cliente de dentro para fora da cafeteria, fazendo com que ele desfrute da experiência 

de aromas e imagens dentro de nossa cafeteria. 

 

 



69 
 

Abaixo, segue o layout da cafeteria com a indicação de como funcionará o fluxo de 

clientes do interior do estabelecimento: 

 

Figura 02: Fluxo no interior da cafeteria 
Fonte: O autor 
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A seguir, na Figura 03, é apresentado o fluxograma de atendimento ao cliente: 

 

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO

Cliente entra na 
cafeteria

Cliente vai até o 
caixa efetuar seu 

pedido

Cliente escolhe
seu produto

Produto OK?
Não

Cliente efetua o 
pagamento

Sim

1

1

Cliente solicita 
preparação do 

pedido

Pedido é 
preparado

Cliente segue até 
a área de retirada

Pedido OK?
Não

Sim

2

2

Pedido é 
entregue ao 

cliente

Pedido OK?
Não

Sim

Cliente sai da 
cafeteria

Fim

 

Figura 03: Fluxograma de atendimento 
Fonte: O autor 

 

 

 

 


