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RESUMO 

 

 

O presente plano tem como objetivo apresentar a viabilidade econômico-

financeira de abertura de um Bar e empório de produtos para dietas restritivas por 

opção ou por doença, no caso dos diabéticos e celíacos. 

Também direcionado a todas as pessoas que buscam qualidade de vida, 

mudanças de hábitos alimentares, esportistas, com o diferencial de diversão e 

descontração num ambiente de alimentação saudável. 

A Característica extremamente dinâmica e criteriosa do publico consumidor 

de Curitiba vem sendo utilizada pelo mercado como termômetro para a entrada de 

novos produtos e serviços em todo âmbito nacional. Isso torna o objetivo deste 

trabalho um desafio. 

A cidade é repleta de academias, espaços para práticas de atividades físicas 

ao ar livre, eventos esportivos, preservação pela vida, ambiente e demais hábitos 

saudáveis. È notória não somente nesta capital mas em todo país as práticas e 

mudanças de hábitos para uma vida mais saudável. 

Aos diabéticos e celíacos especificamente, além da restrição alimentar não 

ser uma opção e sim uma condição de vida, temos um mercado bastante limitado e 

carente de opções de cardápios variados e que se enquadrem em dietas tão 

restritivas.  

Os alimentos fit, diet ou livre de glúten, tem como sua principal função não 

somente o emagrecimento e hábitos saudáveis nas pessoas comuns, mas uma 

melhora significativa na qualidade de vida no caso dos diabéticos e celíacos. 

A ideia é atender o público alvo com suas respectivas dietas, somados a diversão e 

descontração sem abrir mão da convivência social.  

Não o bastante, o empório terá variedade de produtos para viagem, semi-prontos, in 

natura, industrializados. 

O Bar e empório Fit vem para suprir um mercado extremamente carente onde 

se busca manter a qualidade de vida, nos casos de dietas restritivas trazer opção 

para quem busca longevidade, saúde, diversão no mesmo ambiente.  



Este espaço atenderá quem busca comida saudável, lanches rápidos, comida 

pronta para viagem, em ambiente 100% livre de Glúten, açúcar refinado, 

conservantes, corantes e afins. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES:  Comida saudável, restrição alimentar, descontração. 
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1  INTRODUÇÃO 

  

Com base em todo aprendizado, utilizando como ferramenta a Gestão 

planejamento estratégico e todos os demais conhecimentos absorvidos, é 

possível desenvolver um projeto baseado em um mercado carente e restrito. 

Onde trataremos da alimentação e dietas para celíacos, diabéticos e 

esportistas que buscam melhor desempenho, bem como público geral em 

busca de emagrecimento, hábitos saudáveis e saúde. 

Este plano de negócios visa não somente a criação de um bussines, 

rentável para seus empreendedores, ora dotados de conhecimentos para 

aplica-los, mas a abertura de um nicho pouco explorado que tem por objetivo 

principal trazer oportunidades a quem hoje tem limitação alimentar em seus 

momentos de lazer. 

Temos uma população que está cada vez mais doente devido à ingestão 

de calorias acima da necessidade diária, rotinas sobrecarregadas que trazem 

péssimos hábitos alimentares, sedentarismo, aproximando este pública dos 

congelados e fast food.  

O estresse e correria do dia a dia nos torna reféns de hábitos que são 

contrários a nossa saúde e qualidade de vida. 

Este trabalho se inicia dentro do próprio núcleo familiar onde vivencio 

todos os dias celíacos e diabéticos cada vez mais excluídos de ocasiões 

comemorativas pela falta de opções nos cardápios de bares, restaurantes, 

lanchonetes e afins. Conta também a minha própria experiência em nosso 

grupo de esportistas amadores, amigos que seguem dietas onde não é 

possível manter a alimentação adequada e confraternização em um mesmo 

ambiente. 

 

A ideia surgiu de uma oportunidade mercadológica, baseada em 

pesquisas que mostram a carência deste mercado e também de uma 

necessidade observada, para trazer qualidade de vida dígna a quem não pode 
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se alimentar em qualquer lugar com qualquer tipo de cardápio e ingredientes 

inadequados. 

 

 

2 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Principais Pontos 

 

Este plano de negócio apresenta a análise da viabilidade econômico-

financeiro do Bar e empório Fit, com a finalidade de criar um ambiente 

agradável e descontraído para público com restrições alimentares, esportistas 

ou para aqueles que buscam uma vida saudável, dando opções de levar 

alimentos que fazem parte da sua dieta para casa. 

  

Da dificuldade observada no meio familiar para celíacos e diabéticos 

saírem para confraternizar e se alimentar com seus familiares, surge a 

ideia.Que se complementou ao perceber que atletas, esportistas e publico que 

busca dietas proteicas, menos calóricas, precisam se abster dos encontros 

sociais ou então sabotar seus objetivos por conta de cardápios hipercalóricos, 

com muito açúcar refinado e no caso dos celíacos pelo desconhecimento do 

que é o Glúten pelos estabelecimentos comerciais. 

 

O negócio se divide em dois segmentos: 

O bar, com cardápio variado, rico em proteína, livre de glúten, açúcar 

refinado e conservantes, incluindo alimentos com base de whey protein para 

quem busca potencializar resultados de treinos. 

O empório é um espaço dentro do bar onde produtos importados e 

nacionais, sem glúten, diet, de baixa caloria, alto valor proteico, suplementos 

serão comercializados para consumo no local ou para viagem. 
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2.2 Dados dos Empreendedores 

 

Ana Paula Petrazzini – Tecnóloga em Finanças pelo OPET –, pós-

graduado com MBA Gestão Empresarial. 

2.3 Dados do Empreendimento 

Bar e empório Fit LTDA 

 

2.4 Missão da Empresa 

 

Promover a ampliação de opções para quem segue dietas restritivas, 

trazendo melhoria na qualidade de vida de celíacos, diabéticos, melhora de 

performance e resultados aos atletas, esportistas e público geral, trazendo 

consciência de vida saudável e longevidade . 

 

2.5 Visão da Empresa 

 

Ser a opção de confraternizações, alimentação saudável, rápida e 

compras para pessoas com dietas restritivas, de baixas calorias e/ ou 

proteicas. 

 

2.6 Setor de Atividade 

 

Comércio gastronômico fitness 

 

2.7 Forma Jurídica 

 

Composta por um sócio administrador e possíveis sócios investidores, 

na forma de Empresa de Responsabilidade Limitada. 
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2.8 Enquadramento Tributário 

 

Inicialmente a empresa será aberta no sistema do Simples Nacional, 

pois este modelo possui menor carga tributária, podendo ser enquadrado 

nesse perfil até superar o limite de R$ 3.600.000 de faturamento anual, 

respeitando as alíquotas deste enquadramento. 

2.9 Fontes de Recurso 

 

 As fontes de recurso serão 100% aportadas pelo sócio administrador, no 

valor de R$150.000 com a demonstração de viabilidade do negócio a empresa 

buscará por investidores no mercado, que estejam dispostos a viabilizar a 

expansão do empreendimento e busquem uma taxa de atratividade superior a 

20%a.a, tendo como VPL positivo e Payback inferior a 5 anos 

3 ANÁLISE DO MERCADO 

 

Possibilita uma análise potencial de mercado através da demonstração 

das informações sobre Clientes, concorrentes e fornecedores.   

Público Alvo – Clientes 

Os clientes do Bar e empório FIT são pessoas que tem restrições 

alimentares por questões de saúde, prática esportiva, ou simplesmente pela 

melhora na qualidade de vida e dieta de baixas calorias e alto valor proteico. 

 

3.1.1 Diabéticos: 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje 10% da 

população brasileira sofre com a doença e 70% dos diabéticos não aliam seus 

tratamentos à dieta; pela falta de conhecimento, pelos altos custos de 

alimentação diet ou ainda por se tratar de uma doença assintomática. 
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3.1.2 Celíacos: 

Intolerância ao Gluten é uma doença tratada como nova no Brasil, 

porém, desde o século XVI, um grego, Aretaeus da Capadócia descreveu 

doentes com um determinado tipo de diarréia, usando a palavra "Koiliakos" ( 

aqueles que sofrem do intestino ). Tudo leva a crer que já naquela época ele se 

referia àquela doença que em 1888, Samuel Gee, um médico pesquisador 

inglês descreveu em detalhes, achando que as farinhas poderiam ser as 

causadoras da moléstia. Gee designou-a por "afecção celíaca", aproveitando o 

termo grego, e, em seus escritos previa com grande intuição que "... controlar a 

alimentação é parte principal do tratamento ...” a ingestão de farináceos deve 

ser reduzida ... e se o doente pode ser curado, há de sê-lo através da dieta ..." 

Mesmo depois de tantos anos os celíacos ainda vivem com restrições 

alimentares consideráveis pela falta de variedade e pelo altos valores cobrados 

pelo mercado. 

“Segundo o Conselho Nacional de Saúde (CNS), há dois milhões de pessoas 

no Brasil afetadas pela doença. E as dietas “detox” estão formando uma 
legião de apreciadores dos benefícios que a ausência de glúten na alimentação 
propicia. 

O principal desafio dos adeptos do regime é encontrar substitutos à altura 
do trigo e dos produtos com ele produzidos. Para atender à demanda, o 
mercado está se movimentando. Evidência disso é a Feira Glúten Free, que 
acontece anualmente em São Paulo e que, desde a sua primeira edição, vem 
multiplicando não só o número de expositores de alimentos isentos da proteína 
como também o de visitantes.” 

 

 

3.1.3 Esportistas, atletas e pessoas que buscam melhora no 

desempenho físico, emagrecimento e qualidade de vida. 

De acordo com a Associação Brasileira de Academias (Acad), o Brasil já 

é o segundo país com maior número de academias do mundo, com mais de 30 

mil unidades espalhadas pelo país, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. 

Com o sucesso do mercado, diversas redes apostaram em um diferencial para 
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se destacar e conseguir atrair ainda mais clientes. Este mercado busca 

qualidade alimentar junto a pratica de exercícios. 

Relaciono abaixo pesquisas feitas por agencias econômicas do Brasil, 

entre elas a EBC, Sebrae e Governo Federal : 

• 13/04/2016 11h09 

• São Paulo 

Marli Moreira - Repórter da Agência Brasil 

 
Pesquisa indica que brasileiros estão usando alimentos mais saudáveis 

 

O cardápio do dia a dia dos brasileiros está mais colorido com verduras, 

legumes e frutas, alimentos considerados saudáveis. É o que aponta 

pesquisa, feita pelo Instituto Datafolha, para a Associação das Empresas e 

Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert). 

O levantamento, produzido entre 14 e 22 de dezembro do ano passado e 

entre 6 e 16 de janeiro deste ano, abrangeu 51 cidades das quais 23 são 

capitais. Foram feitas 4.560 entrevistas com proprietários de 

estabelecimentos ou responsáveis por informações sobre preços. Os 

pesquisadores foram a restaurantes, bares, lanchonetes e padarias. 

Mais da metade dos consultados (56%) acredita que os clientes estão cada 

vez mais interessados no consumo de uma alimentação saudável. Do total 

entrevistado, 53% notaram aumento na procura por frutas; 61% observaram 
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que os clientes estão comendo mais verduras e legumes e 65% observaram 

que cresceu o consumo de sucos naturais. Já a preferência pela combinação 

do arroz com feijão não houve alteração, segundo 58% dos consultados. 

SEBRAE - O setor cresceu 98% nos últimos anos no Brasil. Investir em 

opções sem glúten e vegetarianas é tendência do mercado. 

•  

O consumo de alimentos saudáveis no Brasil vem crescendo nos últimos 

anos. De acordo com um estudo da agência de pesquisa Euromonitor, 

o mercado de alimentação ligado à saúde e ao bem-estar cresceu 

98% no país de 2009 a 2014. 

O setor movimenta US$ 35 bilhões por ano no Brasil, que é o quarto maior 

mercado do mundo. A abrangência do segmento se justifica pelo fato de 

que, para 28% dos brasileiros, consumir alimentos nutricionalmente ricos é 

muito importante. Além disso, 22% da população opta por comprar alimentos 

naturais e sem conservantes. 

De acordo com Maria Tereza Bertoldo Pacheco, pesquisadora da área de 

Química de Alimentos do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), ligado 

à Secretaria de Agricultura de São Paulo, o cultivo de crucíferas 

como brócolis, couve-flor, alho e cebola tem crescido. Entre os frutos, ela 

destaca o açaí, que, segundo pesquisas, tem alta ação antioxidante. 

Além desses produtos, outros que até pouco tempo eram desconhecidos 

vêm ganhando espaço na mesa dos brasileiros e nas lavouras. São o caso 

da quinoa, da linhaça, do goji berry, do açafrão e da chia. Esses produtos 

fornecem, além de energia, uma série de benefícios ao organismo humano. 
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Segundo o Conselho Nacional de Saúde (CNS), há dois milhões de pessoas 

no Brasil afetadas pela doença. E as dietas “detox” estão formando uma 

legião de apreciadores dos benefícios que a ausência de glúten na 

alimentação propicia. 

O principal desafio dos adeptos do regime é encontrar substitutos à altura 

do trigo e dos produtos com ele produzidos. Para atender à demanda, o 

mercado está se movimentando. Evidência disso é a Feira Glúten Free, que 

acontece anualmente em São Paulo e que, desde a sua primeira edição, vem 

multiplicando não só o número de expositores de alimentos isentos da 

proteína como também o de visitantes. 

 

 

3.2 Localização 

 

Para definição do local, além das observações de negócios já existentes, 

utilizamos a pesquisa realizada pelo IBGE e divulgada pelo IPPUC em 2010 

que nos auxilia e nos permite visualizar a renda média por residência em cada 

bairro da cidade de Curitiba.  

Com base na citada pesquisa nos certificamos que o bairro do Batel é a 

melhor opção considerando abrangência de área com maior renda. 

A  proximidade com outros bares também foi fator de analise. 

 

Figura 1 – Rendimento Nominal Mediano dos Salários de Curitiba por  

Bairro.
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Fonte: IPPUC (2010) 

 

3.3 Análise dos Concorrentes 

 

Em Curitiba não existe concorrência direta ao nosso modelo de negocio, 

existem concorrentes com atividades voltadas para alimentação saudável, mas 

nenhum apresenta o modelo completo como nosso: 



20 
 
 

 

 

•  Concorrente linha Gluten free: 

✓ FUNFIT – Trata-se de um bistrô que serve dois tipos de salgados 

e varias sobremesas sem glúten, possuem limitações de horários 

na loja de “rua”. Abriram recentemente um quiosque no Shopping 

Barigui que tem limitações de cardápio pela questão de espaço e 

cocção. 

✓ Bar Fita Crepe – Bar voltado para celíacos, pois seu dono 

fundador descobriu a doença e fez disso um negócio. 

•  TASTY E SALAD ME – ambos são locais somente para almoço com  

cardápio de saladas e sucos naturais. 

 

. 

  

3.4  Análise dos Fornecedores  

 

Os fornecedores do Bar ou do empório que não serão necessariamente 

os mesmos. 

 

3.4.1  Bar 

 

Todas as bebidas serão adquiridas em distribuidores homologados com 

procedência. 

Grandes centros distribuidores serão nosso foco, pois além da maior 

variedade de bebidas de baixa caloria e zero açúcar, conseguiremos as 

melhores negociações. 

Na de petiscos seria parte abastecida por itens do Ceasa, mercados 

tradicionais e distribuidores específicos de farinhas e carboidratos sem glúten e 

de baixo índice glicêmico. 

No caso dos empratados e lanches serão fornecedores específicos do 

mercado gluten free, diet e fitness. 
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Distribuidor de peixes, carnes e aves também serão homologados.  

 

3.4.2  Empório  

 

Além dos distribuidores e fornecedores do bar, também teremos 

distribuidores internacionais de grandes marcas já aprovadas pelo 

publico. 

A importação direta para que o empório ofereça mais opções de itens 

zero açúcar, free gluten, orgânicos, light, diet, etc, também esta entre 

nossas opções de fornecedores.  

Serão oferecidas opções de suplementos vitamínicos, pós-treino, ganho 

de massa, auxiliares naturais orgânicos, chás termogênicos,  

Alimentos produzidos pela cozinha do empório serão vendidos para 

viagem ou consumo no local. 

 

4 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA  

 

Identidade Organizacional  

 

Missão: Proporcionar experiência única de sabores, diversão, integração 

e qualidade de vida a pessoas com restrições alimentares. 

 

Visão: Ser a opção do nosso público alvo para seus momentos de lazer 

e alimentação de qualidade. 

 

Valores:  

- Comprometimento e Cooperação 

- Valorização da vida 

- Saúde 
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- Foco no Cliente 

- Integridade 

 

Análise SWOT 

 

A análise SWOT avalia os pontos fortes e fracos do negócio. 

No ambiente externo consiste em oportunidades e ameaças, e no 

ambiente interno, consiste em forças e fraquezas. 

 

Pontos Fortes 

 

- Cardápio diferenciado, com foco 100% em seu publico de dietas 

restritivas; 

- Experiência de entretenimento e alimentação para clientes que não 

querem ou não podem sair da dieta 

- Variedade de produtos direcionados para consumo local ou viagem..  

- Não há concorrência direta ao negocio. 

- A produção dos alimentos não necessita de uma grande quantidade de 

mão de obra; 

- Produtos diferenciados e de valor agregado 

- Margens atraentes; 

 

Pontos Fracos 

 

-  Alto custo do investimento  

- Mão de obra especializada 

 

Oportunidades 

 

- Ganho de know how para abertura de filias; 
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- Grande possibilidade de expansão do negócio via modalidade de 

franquia; 

- Publico diabético e celíacos carente de opções; 

- Aumento exponencial de pessoas que se alimentam com refeições 

leves e saudáveis; 

 

Ameaças 

 

- Abertura de concorrência; 

- Cenário econômico e político Brasileiro. 

 

5  PLANO DE MARKETING 

 

Divulgação através das redes sociais, com foco nas pessoas com dietas 

restritivas que muitas vezes se privam do convívio social. 

Comunicar a variedade de produtos que serão ofertados, com apelo ao 

crescimento significativo da população que busca uma alimentação saudável. 

 

5.1 Produto 

 

Todos os produtos glúten free, sem corantes e conservantes. Produtos 

zero açúcar e pratos que possuem propriedades nutritivas e ricas em proteínas 

para pessoas que buscam dietas saudáveis e equilibradas. 

A base de whey protein irá compor o cardápio fitness, aliado a  alimentos 

ricos em fibras, sem a presença de açúcar refinado. 

 

. 

5.2 Preço 
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Por estimativa e pesquisa de mercado nossos itens não objetivam 

“guerra de preços” junto à concorrência, uma vez que não existe ampla 

concorrência para os produtos. 

Nosso preço visa manter a o empreendimento lucrativo, sendo seu 

principal objetivo é levar aos clientes um cardápio diferenciado, saudável, 

equilibrado. 

 

 

5.3 Praça 

 

O local escolhido esta no coração dos bares e bistrôs da cidade.Esta 

escolha se da pela circulação da renda, pelo acesso aos bares e Bistrôs e sua 

centralização. 

 

O imóvel terá que respeitar as normas de vigilância sanitária e do plano 

diretor da cidade de Curitiba. 

 

Vigilância Sanitária: 

As regras da Vigilância Sanitária para empresas que produzem ou manipulem 

alimentos, determinadas pela Resolução RDC nº216, de 15/09/2004, Portarias 

nº1.428/MS, nº 326-SVS/MS de 30/07/1997 e CVS-6/99, que se destacam são: 

O Controle de Saúde dos funcionários que produzem ou manipulam 

alimentos devem ser realizados de duas maneiras: 

O do Ministério do Trabalho determina a realização do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que tem o objetivo de 

avaliar e prevenir doenças adquiridas no exercício da profissão; (NR-7). 

A Vigilância Sanitária exige o controle de saúde clínico. 

É obrigatória a existência de reservatório de água potável; 

Deve-se ter controle integrado de pragas urbanas; 

Higiene pessoal e funcionários uniformizados; 
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Hábitos de higiene Operacional dos funcionários; 

Higiene Ambiental, compreendendo limpeza das instalações, utensílios, 

estoque e reservatório de água; 

Elaboração de Manual de Boas Práticas de Produção, Manipulação e 

de prestação de serviços na área de alimentos; 

Implantação do Procedimento Operacional Padronizado. 

 

5.2 Promoção 

 

A divulgação terá inicio pelas redes sociais, associações de classes 

diabéticas e celíacas, academias e espaços Fit. 

 

Através de ações de marketing iremos enfatizar: 

✓ Cardápio para clientes com dietas restritivas por 

opção ou não; 

✓ Ambiente descontraído e aconchegante para 

encontros casuais, aniversários, bate papo com amigos sem sair 

da dieta, com baixas calorias, cardápio nutritivo e com itens 

especiais para dietas restritivas. 

✓ Opções de lanches rápidos e/ou para viagem 

✓ Produtos do empório. 

. 

 

Os investimentos em marketing serão mensais e estabelecidos conforme 

fluxo de caixa e orçamentos previamente definidos. 

De acordo com aceitação ou não das campanhas poderá haver mais 

investimentos. 
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6  PLANO OPERACIONAL 

 

O plano operacional descreve a localização, o layout, a capacidade 

produtiva e a mão de obra do empreendimento. 

 

6.1 Localização do empreendimento 

 

O empreendimento tem como proposta confraternização e comida 

saudável em um só lugar, conta ainda com empório para aquisição pronta e/ou 

cocção dos pratos em casa. 

Este empreendimento se dará no bairro Batel em local de fácil acesso e 

estacionamento. 

 

6.2 Layout – Estrutura física do empreendimento 

 

Ambiente moderno e agradável o Bar  conta com atendentes e chefes 

especializados em dietas restritivas e/ ou altamente nutritivas e saudáveis para 

potencialização de treinos e/ou dietas restritivas. 

O espaço ainda conta com livros específicos e sugestões bares Gluten 

free ou Fit pelo mundo. 

 

6.3 Capacidade de atendimento 

 

O Bar e empório terá a capacidade de atender 50 pessoas simultaneamente, 

podendo atender diariamente ate 150 pessoas.  

. 
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6.4 Mão de obra 

 

Para atendimento no Bar e empório serão necessários os seguintes 

profissionais: um(a) administrador, um(a) auxiliar administrativo, um(a) 

cozinheira, auxiliar de cozinha, um(a) nutricionista, um(a) auxiliar de limpeza e 

dois atendentes. 

 

7 PLANO FINANCEIRO  

 

Neste tópico é apresentado o plano financeiro do Bar e Emporio FIT, 

onde são quantificados os recursos necessários para o início do negócio, 

previsão de vendas e receitas, os custos fixos e variáveis da operação e os 

indicadores financeiros, além da análise financeira do projeto. 

 

8  INVESTIMENTOS 

 

Os recursos do Bar e Emporio FIT inicialmente serão integralizados 

100% por recursos próprios. 

 

Foi fixado um capital inicial de R$150.000,00 para se iniciar o projeto Bar 

e empório Fit. 

 

O valor fixado como investimento inicial do projeto engloba:  

✓ Adequação de cozinha; 

✓ Ambientação do salão; 

✓ Compra de móveis; 

✓ Equipamentos e utensílios; 

✓ Internet banda larga; 

✓ Comunicação visual; 
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✓ Uniformes; 

✓ Insumos em geral; 

✓ Capital de giro. 

 

 

  

9 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  

 

Os custos mensais são compostos por custo fixo e variável, 

ingredientes, materiais, mão de obra, uso de energia, de água e de custos 

diretamente ligados a operação, essa forma por tratar-se de uma atividade de 

alimentação, entretenimento diferenciados, foi auferido 40% de todos os custos 

fixos e variáveis.  

10 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 

 

Definido o valor inicial de investimento do projeto de abertura do Bar e 

Emporio Fit no valor de 150.000 para iniciar as atividades e cobrir os gastos e 

custos do restaurante e capital de giro. 

O valor do capital social será 100% integralizado pelo sócio 

administrador, a taxa de atratividade é superior a 20%, considerando a taxa 

básica de juros Brasil definida pelo Banco Central é de 13,90%, a taxa de 

retorno esperado é de 33%.  

 

 

Definida uma taxa fixa mensal de 0,5% ao mês para todos os custos, 

exceto para aluguel e salários. 

 

Todos os custos possuem um aumento anual de 5%a.a, sempre no 

início de cada exercício, incluindo o aluguel, para salários um aumento anual 

de 10%.  
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Assim como uma projeção de 10-15%a.a no aumento de vendas ao ano 

e de 5%a.a nos preços dos produtos ao ano. 

 

Considerando o modelo de negócio as condições são a vista ou através 

de cartões de crédito que pelos seus recebíveis seria de até 28 dias. 

 

A taxa do uso de venda a cartão e da taxa de propaganda serão 

respectivamente 3,5% e 7% da receita bruta mensal durante todo o fluxo de 

caixa.. 

 

 

11 PROJEÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

A DRE foi projetada para 5 anos, de acordo com as premissas adotadas. 

 

Tabela  – DRE Projetada 5 anos cenário pessimista 

 

 

Fonte: O Autor (2016) 

Tabela  – DRE Projetada 5 anos cenário otimista 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

1 RECEITA DE VENDAS -            300.000       345.000    414.000    538.200       753.480       

2 (-) Custos de Vendas -            180.000-       207.000-    227.700-    261.855-       301.133-       

3 (-) Despesas Gerais -            581.300       581.300    581.300    581.300       581.300       

4 (-) Depreciação -            860              860           860           860              860              

5 (=) RESULTADO OPERACIONAL (1-2-3-4) -            102.160-       30.160-      59.540      217.895       472.453       

6 (-) Imposto (DAS) -            22.620         26.013      31.464      44.563         63.669         

7 (=) LUCRO líquido (5-6) -            124.780-       56.173-      28.076      173.332       408.784       

8 (+) Depreciação -            860              860           860           860              860              

9 (-) Desembolso de Capital 150.000-    -               -            -            -               -               

10 FLUXO DE CAIXA 150.000-    123.920-       55.313-      28.936      174.192       409.644       
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12 INDICADORES DE VIABILIDADE 

 

Após a estruturação do fluxo de caixa projetado do Bar FIT, segue 

abaixo cenários e principais índices econômicos otimistas e pessimistas 

determinantes para a decisão de abertura e concretização do projeto. 

 

12.1 Valor Presente Líquido  

 

O VPL encontrado é extremamente positivo com um bom retorno em 

relação aos custos de implementação do projeto, mesmo quando analisados 

cenários pessimistas. 

Tabela – Pessimista 

 

Tabela – Otimista 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

1 RECEITA DE VENDAS -            600.000       690.000    828.000    1.076.400    1.506.960    

2 (-) Custos de Vendas -            240.000-       276.000-    303.600-    349.140-       401.511-       

3 (-) Despesas Gerais -            581.300       581.300    581.300    581.300       581.300       

4 (-) Depreciação -            860              860           860           860              860              

5 (=) RESULTADO OPERACIONAL (1-2-3-4) -            257.840       383.840    549.440    843.380       1.326.311    

6 (-) Imposto (DAS) -            45.240         52.026      62.928      89.126         127.338       

7 (=) LUCRO líquido (5-6) -            212.600       331.814    486.512    754.254       1.198.973    

8 (+) Depreciação -            860              860           860           860              860              

9 (-) Desembolso de Capital 150.000-    -               -            -            -               -               

10 FLUXO DE CAIXA 150.000-    213.460       332.674    487.372    755.114       1.199.833    

ANO FLC

0 150.000-         

1 123.920-         

2 55.313-            

3 28.936            

4 174.192         

5 409.644         

TMA 13,9%

VPL 35.339            

Valor Presente Líquido (VPL)
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12.2 Payback  

 

Payback é uma simples análise sobre tempo em que os fluxos de caixas 

projetados retornam ao investimento inicial do projeto. 

.  

 

- Payback cenário pessimista: 4 anos  

 

 

 

- Payback cenário otimista: 1 ano 

ANO FLC

0 150.000-         

1 213.460         

2 332.674         

3 487.372         

4 755.114         

5 1.199.833      

TMA 13,9%

VPL 1.698.227      

Valor Presente Líquido (VPL)

ANO FLC SALDO

0 150.000-       400.000-       

1 123.920-       523.920-       

2 55.313-          579.233-       

3 28.936          550.297-       

4 174.192       376.105-       

5 409.644       33.539          

4 ANOS

Cálculo para PAYBACK

PAYBACK
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12.3  Taxa Interna de Retorno 

 

A TIR considera o custo de oportunidade de investimento no projeto 

analisado, após a definição dos fluxos de caixa projetados, foi possível chegar 

em uma TIR cenário pessimista: 17% e no cenário otimista 190%, ou seja, 

consideravelmente superior a taxa de atratividade. 

Tabela - pessimista 

 

 

 

ANO FLC SALDO

0 150.000-       400.000-       

1 213.460       186.540-       

2 332.674       146.134       

3 487.372       633.506       

4 755.114       1.388.620    

5 1.199.833    2.588.453    

1 ANOS

Cálculo para PAYBACK

PAYBACK

ANO FLC

0 150.000-       

1 123.920-       

2 55.313-          

3 28.936          

4 174.192       

5 409.644       

TIR 17%

Taxa Interna de Retorno (TIR)
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Tabela – otimista 

 

 

13 ANÁLISE DE CENÁRIOS 

 

Por meio de alterações nas premissas utilizadas para construção do 

plano financeiro, abaixo segue uma analise com cenário pessimista.  

 

 

13.1 CENÁRIO PESSIMISTA 

 

Para elaboração do cenário pessimista foi adotado uma redução no 

volume de vendas em 50% e os custos da mercadoria vendida também foram 

superiores em 20%.  

 

13.2 CENARIO ESTIMADO OU OTIMISTA  

Para este número utilizamos números de faturamento de bares locais 

de pequeno porte, considerando ainda um conservadorismo no que tange ao 

ticket médio e números de clientes. 

 

ANO FLC

0 150.000-       

1 213.460       

2 332.674       

3 487.372       

4 755.114       

5 1.199.833    

TIR 190%

Taxa Interna de Retorno (TIR)
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14 CONCLUSÃO 

 

O presente projeto tem por objetivo demonstrar a viabilidade 

econômico-financeira de um Bar e empório Fit, voltado ao público com 

restrições alimentares como celíacos, diabéticos, esportistas ou frequentadores 

de academias, praticantes de atividades físicas e competições em geral 

amadores ou não. 

  

A ideia surgiu do próprio meio familiar onde diabéticos e celíacos tem 

dificuldade de se alimentar ao sair para um evento familiar, aniversário, ou 

simplesmente para um encontro social descontraído. Neste caso a restrição 

não é uma opção de dieta e sim questão de saúde e sobrevivência.  

Somado à isso temos um mercado amplo e crescente de uma 

população que busca se alimentar com mais qualidade,  prevenindo doenças, 

utilizando a dieta como auxilio na cura de doenças aliado a tratamentos 

médicos. 

Tendo ainda a massa crescente de frequentadores de academias, corridas e 

varias outras atividades esportivas, que também precisam de uma dieta 

balanceada, restritiva, nutritiva e proteica. 

 

Uma breve análise de mercado valida o projeto uma vez que os 

concorrentes são indiretos e não abrangem a mesma população, amplitude de 

público, cardápio, acrescentado pelo ambiente diferenciado e empório para 

aquisição de produtos para consumo em casa.  
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Na análise da concorrência evidencia-se que são de forma indireta, 

pois atendem apenas uma parte do nosso público alvo. Atendem 

separadamente celíacos  e o Nicho de saladas e sucos naturais. 

 

Nosso público alvo consistirá de: 

 

Diabéticos – através de alimentação com baixo índice glicêmico, 

carboidratos de lenta digestão, ricos em proteína, oleaginosas e adoçantes nas 

composições específicas de sobremesa. 

Celíacos – contemplados com ambiente 100% livre de Glutem, o tão 

conhecido ambiente “Gluten free” já difundido pelo mundo todo, principalmente 

pela Europa, Espanha, Grecia, Londres e Italia ( berço da nutrição com farinha 

branca). 

Teremos variedade de salgados, petiscos, sanduiches, massas e 

sobremesas. Oportunidade rara para celíacos. Basta analisar uma fileira do 

supermercado para saber que muitos itens possuem glúten.È errado imaginar 

que somente o trigo é restritivo ao celíaco, pois trata-se da goma extraída do 

trigo, cevada e centeio, utilizadas como espessante para iogurtes, chocolates, 

bebidas, sobremesas, biscoitos, sucos, chás e tudo mais que contenha trigo ou 

não.   

Esportistas profissionais ou não – Terão ambiente livre de açúcar 

refinado, farinhas e amidos simples ou comumente chamados de “pragas 

brancas”,frequentadores de academias, corridas ou outras competições que 

tem como auxiliar do seu desempenho a alimentação, balanceada, rica em 

proteínas, baixo açucares, carboidratos simples e gorduras. 

Além deste publico que é nosso foco principal, a estratégia é incluir 

pessoas visam alimenta-se de forma saudável, para auxilio na perda de peso, 

medidas e ganho de massa magra. 

È o mercado que cresceu somente no último ano 35%, pois a busca 

por longevidade, manter ou recuperar a saúde também está entre as 

preocupações da população mundial nos dias de hoje. 
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Baseado nestas informações e nos números, mesmo que pessimistas 

devido ao cenário econômico do país, os indicadores apresentados são 

atrativos, com um VPL e TIR positivo mesmo no pior cenário conforme 

demonstrativos anteriores, sendo o cenário otimista excelente de alta 

lucratividade e remuneração, e Payback excelente para cenários pessimista e 

otimista, torna o projeto atrativo. 
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