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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

Este plano de negócio tem por objetivo analisar e avaliar diversas informações afim de 

encontrar ou não a viabilidade financeira, econômica e operacional da implantação da pizzaria 

Napoli, na cidade de Paranaguá-PR.  

 

A Pizzaria Napoli estará localizada em uma das avenidas mais importantes e movimentadas 

da cidade, rodeada de outros comércios, igrejas e condomínios residenciais e contará com 

uma equipe altamente preparada para gerir o negócio e operacionalizar a produção das pizzas, 

visto que o gerente do estabelecimento será uma pessoa com grande conhecimento em gestão 

e o responsável pela cozinha será um dos melhores e mais conceituados profissionais da 

região.  

 

Através deste projeto verificaram se diversos fatores positivos que estimulam a viabilidade do 

negócio. Segundo a A ABIA (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação), existe 

uma tendência de comportamento dos consumidores em todo o mundo, em relação à maneira 

que as pessoas estão se alimentando. Segundo estudos, os hábitos da vida moderna têm 

gerado um aumento na busca por alimentação fora de casa e isso não é diferente no Brasil. 

Isso significa que estamos em um momento sólido e crescente para o investimento neste tipo 

de ramo de alimentação.  

 

De acordo com estimativas levantadas, o negócio em questão terá uma média de 780 pizzas e 

520 garrafas de refrigerantes vendidos por mês, o que resulta um faturamento esperado de 

mais de R$28.000,00.  

 

Observando a análise financeira, estima se também um VPL de R$17.680,00 no primeiro ano, 

em conjunto com uma TIR de 55%, utilizando como base uma TMA de 12% ao ano. 

Considerando um investimento inicial de R$ 43.660,00 para estrutura, equipamentos e 

utensílios e R$ 2.000,00 para os insumos necessários para o primeiro dia de atividade, 

esperamos um retorno sobre o capital investido em aproximadamente 8 meses a partir do 

início das atividades. 
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Para atingir os objetivos financeiros, contamos com uma equipe de trabalho eficiente e enxuta 

composta por 1 pizzaiolo, 1 ajudante de pizzaiolo e 1 garçom, observando que para o 

gerenciamento das atividades e do caixa, o próprio gerente e proprietário do negócio ficará 

responsável, economizando desta maneira, custos com mão de obra.  

 

Diante dos expostos neste projeto, a implantação da Pizzaria Napoli, na cidade de Paranaguá 

será um sucesso e financeiramente viável.  
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2. Descrição Geral 

Este plano de negócio tem por objetivo a viabilização da abertura de uma empresa do ramo 

alimentício na cidade de Paranaguá, mais especificamente uma pizzaria. Usufruindo de um 

sócio com alto conhecimento no ramo, temos a vantagem do conhecimento tácito para um 

bom início nos negócios, além da possibilidade de contratação de um dos melhores 

profissionais da cidade no ramo para a confecção das pizzas.  

O mercado em questão é muito receptivo à qualquer tipo de restaurante e fonte de 

alimentação, com um potencial ainda maior para o ramo de pizzas, uma vez que 

tradicionalmente é o ambiente mais escolhido pelos consumidores da cidade.  

Nosso objetivo é iniciar o nosso negócio com uma qualidade excelente, respeitando os limites 

para preços de acordo com a média de preços de estabelecimentos próximo à região escolhida. 

Temos por visão, nos posicionar entre os 3 melhores restaurantes do ramo dentro do prazo de 

1 ano, buscando sempre o melhor em atendimento, qualidade e agilidade nos serviços.  

Para a confecção das pizzas, temos a disposição um forno elétrico com capacidade para assar 

4 pizzas de 30cm ao mesmo tempo, levando em média 6 minutos para assar a pizza 

completamente. Para agilizar o processo de atendimento, será usado o sistema de comandas e 

de caixa Consumer, considerado um dos melhores sistemas para restaurantes no mercado 

brasileiro atual, também com o melhor custo benefício encontrado. 

Para o fornecimento dos insumos, temos a disposição uma série de fornecedores disponíveis 

para o início do negócio, onde encontra-se na lista a seguir: 

• Oesa – fornecedor de frios e congelados (frango, queijos, linguiças) 

• Frimesa – fornecedor de frios, laticínios e defumados (queijos, presunto, bacon, 

requeijão) 

• FEMSA – fornecedor de bebidas da marca Coca Cola 

• AMBEV – fornecedor de bebidas da fabricante AMBEV 

• Zara Paper – fornecedor de papéis (papel higiênico, papel toalha, guardanapos) 
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3. Análise de Mercado 
 
3.1 Análise Setorial 

• Aspectos Gerais 

 

O ano de 2017, foi um ano onde vários setores brasileiros obtiveram um crescimento em 

relação à crise enfrentada no país. “Em se tratando de valores em questão de reais, em agosto 

de 2017 houve um crescimento no setor alimentício de 2,2% quando comparado com o 

mesmo mês do ano de 2016. As vendas em 2016 tiveram um resultado de 67,7% no setor para 

o varejo alimentício e 32,3% para food service.” (EXAME, 2017). 

Com esses resultados positivos, existe uma perspectiva boa para o ano de 2018, uma vez que 

as pequenas e médias empresas poderão aproveitar essa fase para alavancar seus negócios, 

assim como quem pretende entrar no ramo alimentício. 

Segundo a A ABIA (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação), existe uma 

tendência de comportamento dos consumidores em todo o mundo, em relação à maneira que 

as pessoas estão se alimentando. Segundo estudos, os hábitos da vida moderna têm gerado um 

aumento na busca por alimentação fora de casa e isso não é diferente no Brasil.  

Dentro do setor de alimentação, encontra-se o que é chamado de Food Service, onde se 

enquadram lanchonetes, bares e restaurantes que entregam alimentos aos seus clientes e 

facilitam o seu consumo de um modo geral. “Acompanhando essa tendência, o setor de food 

service tem crescido, na última década, em velocidade maior do que as taxas de crescimento 

do varejo alimentício. No período 2006-2016, teve um crescimento médio de 14% ao ano, 

contra 11% do varejo. No ano passado, teve faturamento de 154 bilhões, com crescimento de 

7,1% em comparação com 2015.” (ABIA, 2016). 

 

• Fornecedores 

 

Para o funcionamento da pizzaria, existem diversos fornecedores disponíveis para o 

abastecimento diário e periódico de insumos necessários para a confecção das pizzas, entre 

eles destacamos os seguintes fornecedores periódicos (que entregam mediante pedido e prazo 

para entrega): 

FEMSA: distribuidora de bebidas e produtos da marca Coca Cola Company, que atua na 

região. 
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 AMBEV: distribuidora de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. 

 OESA: Distribuidora de alimentos frios e congelados 

 FRMIESA: distribuidora de frios, congelados e laticínios 

 ZARA PAPER: distribuidora de produtos de higiene e limpeza 

 CHOP SUL: distribuidora de Chop 

 

A seguir, listamos algumas empresas de fornecimento diário, onde é possível adquirir os 

insumos sem necessidade de efetuar pedidos prévios e não necessita prazo de entrega. 

 SUPERMERCADO PAGUE MENOS: supermercado de varejo situado a 150 metros 

do estabelecimento  

 SUPERMERCADO BAVARESCO: supermercado de varejo situado a 200 metros do 

estabelecimento. 

 SUPERMERCADO MUFFATO MAX: supermercado com foco atacadista, com 

preços mais baratos do que o normal, a partir de compras em grande quantidade, situado a 15 

minutos do estabelecimento. 

 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GARCIA: Distribuidora de bebidas, alimentos e 

doces situado a 50 metros do estabelecimento. 

 

Apesar de existir sempre uma perspectiva semanal e diária sobre as demandas, existe também 

sempre a possibilidade de necessitar a compra de mais insumos repentinamente, uma vez que 

os produtos utilizados devem estar sempre frescos e isso não permitir estoques. Diante disso, 

é de extrema importância que haja fornecedores a pronta entrega de diversos produtos 

utilizados no estabelecimento. 

 

• Clientes 

 

A área de atuação da Pizzaria Napoli, abrange toda a cidade de Paranaguá, uma vez que aceita 

pedidos de delivery para todos os bairros da cidade e recebe clientes no estabelecimento, 

também de todos os bairros da cidade, porém o estabelecimento está situado no bairro Vila 

Cruzeiro, onde está localizada em uma região com várias igrejas e condomínios residenciais 

que podem usufruir dos serviços de entrega e até mesmo se descolando ao estabelecimento 

para consumo. 
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• Ameaças 

 

Assim como em vários setores da economia brasileira, o setor alimentício está à mercê de 

diversas situações que podem prejudicar uma organização do ramo, em especial no que diz 

respeito à inflação dos custos de produtos para insumos, que pode ocorrer principalmente pela 

própria inflação e crise econômica que ocorre no Brasil e pela própria sazonalidade, situação 

típica de diversos commodities utilizados como insumos para o setor alimentício.  

 

• Barreiras 

 

O setor alimentício vem crescendo a um ritmo bastante acelerado nos últimos anos. Segundo 

o diretor adjunto da ABIA (Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação) “O setor de 

alimentos processados e bebidas deve fechar 2017 com crescimento de 1,2% acima do 

registrado em 2016.”. Apesar de apresentados bons indicadores, isso relata uma oportunidade 

de negócio para todos os brasileiros que queiram ingressar ao empreendedorismo e, 

proporcionalmente, o crescimento da competitividade entre os diversos entrantes do setor, 

assim como a criação de barreiras a partir de empresas já instaladas no ramo.  

 

• Macro Ambiente 

 

A Pizzaria Napoli estará situada na cidade de Paranaguá, que compõe a economia brasileira, 

tal que se encontra em estado de recuperação de uma crise econômica ocorrida nos últimos 

anos. Segundo estudos do BNDES, “O ano de 2017 marcou, para a economia brasileira, o 

início da recuperação econômica, após a severa recessão que caracterizou o biênio 2015-2016. 

Com o bom desempenho do consumo das famílias, o PIB cresceu 1%, deixando boas 

perspectivas para 2018, quando a economia finalmente poderá voltar a crescer cerca de 

2,5%.” Portanto, a perspectiva é crescente e positiva para diversos setores da economia 

brasileira, inclusive o setor de alimentação.  
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3.2 Análise da Demanda 

 

• Perfil do Cliente 

 

O perfil do cliente em questão é bastante abrangente, uma vez que se trata do ramo de 

alimentação e especificamente de pizza, considerado um dos alimentos mais consumidos 

pelos brasileiros, de acordo com a ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes), só na capital do Paraná, houve um aumento de 44% no número de pizzarias 

cadastradas na vigilância sanitária da cidade nos últimos 5 anos. 

 

• Segmento 

 

O projeto em questão trata de uma empresa no segmento de bares e restaurantes, com foco em 

pizza, uma vez que será o seu produto principal, apesar de oferecer também outros alimentos 

como porções diversas, panquecas, calzones, lasanhas e outros tipos de massas, além de 

bebidas alcoólicas e não alcoólicas.  

 

• Quantificação 

 

Como a pizza necessita de vários insumos de acordo com os sabores escolhidos além de ser 

feita na hora, há a necessidade de disponibilidade de estoques diários para o atendimento dos 

clientes, porém como os insumos se tratam de produtos extremamente perecíveis em sua 

maioria, a vida útil desse estoque também deve ser diária. No início, o estoque contará com 

produtos necessários para a confecção de aproximadamente 40 pizzas por dia, com variações 

de acordo com os dias da semana com maior e menor demanda. 

 

• Preço 

 

Os preços das pizzas terão uma variação entre R$19,00 e R$55,00 (sem contar com 

adicionais), dependendo de algumas variáveis como tamanho e sabor. Os sabores terão 



17 

 

classificações de pizzas tradicionais, pizzas especiais e pizzas premium, já os tamanhos serão 

oferecidos em pizza broto, média, grande e gigante.  

 

• Quantidade x Preço 

 

Considerando uma pizza de sabor especial e o tamanho de uma pizza média a 31,50, há uma 

estimativa de vendas em média de 30 pizzas por dia e um total de 780 pizzas por mês, 

considerando que a pizzaria não abrirá por 1 dia na semana, assim sendo, 26 dias de vendas 

no mês. Da mesma maneira, estimamos uma venda de 20 garrafas de refrigerante por dia, nas 

mesmas condições, resultando um faturamento de R$ 28.730,00.  

 

• Mercado Potencial 

 

Como mencionado anteriormente, não existe um perfil demográfico de consumidor 

consideravelmente mais propenso ao consumo de pizzas, porém há diferentes momentos em 

que o consumidor está mais propenso ao consumo de pizza, uma vez que se trata de um dos 

alimentos mais consumidos no país e está ligado a eventos de comemorações e reuniões entre 

familiares e amigos, a partir disso, podemos destacar um mercado em potencial grupos de 

pessoas que tenham hábitos de realizar reuniões com frequência, como membros de igrejas, 

grupos de amigos e colegas de trabalho em busca de happy hours.  

 

• Mercado Disponível 

 

A pizzaria estará inserida em uma das avenidas mais movimentadas da cidade de Paranaguá, 

em uma região com diversos comércios e mesclada com uma área bastante habitada com 

casas e condomínios, além de uma quantidade bastante significante de igrejas e centros 

religiosos. Em um primeiro contato, o mercado disponível serão a partir dos clientes que 

residem, trabalham e frequentam os bairros do entorno do estabelecimento, apesar do 

atendimento se estender para toda a cidade de Paranaguá.  

 

• Mercado Alvo 
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Durante o atendimento da pizzaria, buscaremos atingir clientes que estejam em busca de um 

produto de maior qualidade, e não de menor preço. Focaremos os esforços de divulgação para 

moradores da região, condomínios próximos, igrejas e empresas com atividades noturnas, 

além de divulgação online para toda a cidade, afim de atender os clientes através do delivery. 

 

3.3 Análise da Concorrência 

 

• Identificação completa da Concorrência 

 

A cidade conta com uma vasta variedade de estabelecimentos de alimentação, em especial no 

período da noite. As opções de alimentação são diversas, com uma variedade especial para 

lanches e pizzarias. A seguir, uma lista das principais pizzarias da cidade, ressaltando que não 

estarão listados todos, mas sim, os considerados principais concorrentes do negócio: 

 Forno a lenha – Uma das mais antigas e tradicionais pizzarias da cidade, conta com 

duas unidades e um dos cardápios com maior média de preço da cidade, sua qualidade é 

considerada alta, porém o estabelecimento se destaca pelo ambiente mais confortável e 

requintado. 

 Disk Tony – Assim como o Forno a Lenha, é uma das mais antigas da cidade também, 

possui um preço razoavelmente mais baixo e uma clientela tão grande quanto a primeira 

pizzaria mencionada. 

 Bellas Massas – Um estabelecimento relativamente novo, com aproximadamente dois 

anos de vida, porém com um crescimento exponencial, seu preço trabalhado é baixo. 

 Don Pepe – esse estabelecimento já está ativo há vários anos, porém sempre manteve 

um preço baixo e uma qualidade um pouco inferior aos demais, condizendo com o preço 

cobrado pelos produtos.  

 Pizzabor – Trata-se de um novo estabelecimento, com uma qualidade atrativa e um 

preço acessível, porém com um pequeno alcance, sem atendimento no local, apenas delivery 

ou retirada no balcão. 

 Será o Benedito – Assim como os dois primeiros estabelecimentos mencionados, trata-

se de um dos mais antigos da cidade, porém não é um dos mais movimentados e nem com 

uma grande quantidade de cliente. A estratégia do estabelecimento sempre foi praticar preços 

mais altos, porém aparentemente não condizendo com o valor entregue ao consumidor. 
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 Don Patitucci – Preço bastante equilibrado com uma tradição bem respeitada e 

considerada uma das melhores da cidade em relação à qualidade e tamanho das pizzas. 

 Big Pizza – É uma pizzaria bem famosa na cidade por suas promoções e tamanho da 

pizza, porém possui um preço relativamente elevado em relação às outras pizzarias com 

qualidade e tamanho equivalente (como por exemplo Don Patitucci e Disk Tony), além de 

estar localizada em uma das áreas mais afastadas da cidade. 

 

• Mercado Alvo da Concorrência 

 

Como existem diversos estabelecimentos do mesmo ramo, o mercado alvo acaba se 

diversificando entre clientes que buscam menor preço, maior diversidade de promoções, 

maior qualidade e até aqueles que buscam um ambiente mais requintado, confortável e 

reservado.  

 

• Pontos Fortes e Fracos da Concorrência 

 

Os estabelecimentos que trabalham com preços mais elevados, possuem como ponto forte a 

capacidade de fidelizar seus clientes através da qualidade do produto e satisfação pelos 

serviços prestados, considerando que o preço cobrado seja condizente com a qualidade em 

geral, além de segmentar seu público alvo. Porém, esse mesmo fator pode causar a diminuição 

do público disponível para o consumo no estabelecimento, sendo assim, também um ponto 

fraco. 

 

As pizzarias que trabalham com preços abaixo da média, consequentemente acabam por ter 

uma fatia consideravelmente maior dos consumidores, uma vez que os mesmos - se tratando 

do ramo alimentício - são bastante sensíveis a preço, sendo este um ponto forte. Já a mesma 

situação pode se tornar um ponto fraco, uma vez que os consumidores que optam por preço e 

não por qualidade, tendem a não se fidelizar a uma empresa e buscar os menores preços, 

trocando facilmente a escolha de empresa por uma variação pouco considerável de preço, que 

seja mais baixo. 
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4. Oferta da Empresa 

• Descrição Detalhada 

A empresa busca a abertura de uma empresa do ramo alimentício na cidade de Paranaguá, 

confeccionando e servindo pizzas de três maneiras: a la carte, servindo os clientes nas mesas; 

através de pedidos para retiradas no balcão e pedidos para entrega, que serão entregues pelos 

entregadores através de veículo da empresa. A pizzaria irá se posicionar através de uma 

qualidade superior aos concorrentes mais próximos no que diz respeito à qualidade das pizzas 

e insumos utilizados na preparação dos mesmos.  

 

• Estratégias de Marketing 

 

Por estratégia, traçamos nossos 4 P’s de marketing, onde temos: 

PRODUTO: sendo as pizzas, lasanhas, panquecas, porções, bebidas diversas e os 

nossos serviços de atendimento, seja via balcão, mesas através dos garçons, entregas, telefone 

ou redes sociais. 

PREÇO: nossos preços estarão enquadrados em uma média inferior aos concorrentes 

com nível de qualidade semelhantes, para que os consumidores possam conhecer nossos 

produtos e a partir daí, escolher pela qualidade dos mesmos. 

PRAÇA: nosso estabelecimento está alocado em uma região bastante populosa situada 

próximo a vários condomínios residenciais, igrejas e pontos comerciais, tendo o privilégio de 

estar presente em uma das principais avenidas da cidade. 

PROMOÇÃO: teremos foco em divulgação através de redes sociais, como Facebook e 

Instagram, além de estar presente em um aplicativo de delivery. Também contaremos com 

panfletos de divulgação que serão distribuídos em outros comércios e pontos comerciais, 

como hotéis, por exemplo.  
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• Análise SWOT 

 

Analisando a cidade sede da Pizzaria Napoli, seu posicionamento no mercado, os 

concorrentes e os públicos disponíveis, é possível destacar as forças, fraquezas, oportunidades 

e ameaças do negócio em questão. Os resultados desta análise são mostrados a seguir na 

FIGURA 1. 

 

 

 

FORÇAS (strengh): Como mostrado na figura anterior, um ponto bastante forte para o início 

do estabelecimento está na qualidade e experiência dos colaboradores, uma vez que o 

pizzaiolo possui uma excelente referência de qualidade em seu trabalho, podendo assim, 

proporcionar um início de negócio com produto de alta qualidade. Outro ponto forte 

destacado foi a experiência dos sócios em marketing e planejamento estratégico, podendo 

desta maneira, almejar um crescimento exponencial em relação à conquista de clientes e 

divulgação do novo estabelecimento na cidade. O último ponto forte destacado foi a 

localização escolhida para a instalação da pizzaria, pois se trata da avenida Professor Roque 

FIGURA 1 - SWOT

Marca ainda não reconhecida

Resistência dos consumidores ao preço no inicio

Uma das melhores localizações da cidade Não possui estacionamento próprio 

A região é bastante populosa Vários estabelecimentos concorrentes proximos

Vários mercados e fornecedores próximos Muitos estabelecimentos do mesmo ramo na cidade

Strengh Weakness

ThreatsOpportunities

Profissionais de cozinha de alta qualidade

Equipe administrativa com foco em marketing
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Vernalha, na cidade de Paranaguá-PR, que possui uma extensão significante e é conhecida por 

ser uma das mais movimentadas da cidade.  

FRAQUEZAS (weakness): Um dos pontos fracos destacados foram o fato de ainda não 

possuir uma marca forte, com nenhum tipo de valor agregado ao mesmo, causando uma 

fraqueza em relação aos concorrentes, porém sendo algo bastante comum ao início de cada 

novo negócio com marca própria. O segundo ponto fraco destacado foi a possível resistência 

dos consumidores ao preço planejado para ser praticado pela Pizzaria Napoli, levando em 

conta que as pizzarias mais próximas praticam preços relativamente mais baixos. O terceiro 

ponto fraco diz respeito a um detalhe muitas vezes bastante importante para um restaurante, 

que é o fato de não possuir estacionamento próprio, sendo necessário que os clientes 

estacionem na rua. 

 

OPORTUNIDADES (Opportunities): Uma das oportunidades destacadas é o fato de que a 

região é bastante populosa, além de ser movimentada, visto que não se trata de uma região 

com estabelecimentos comerciais apenas, mas também com vários condomínios e residências, 

outro fator que proporcionará uma oportunidade bastante importante, são os vários mercados 

e distribuidoras de alimentos que se encontram bem próximos, podendo dessa maneira, a 

rápida aquisição de matéria prima em caso de alta demanda e falta de ingredientes. 

 

AMEAÇAS (Threat): As ameaças ficaram por conta dos vários estabelecimentos de 

alimentação na região ao em torno da Pizzaria Napoli, com destaque nos restaurantes do 

mesmo ramo de pizza, que também são em grande quantidade na cidade, causando uma 

concorrência maior pelos clientes consumidores de pizza. Por último, foi destacado como uma 

ameaça do negócio, a grande quantidade de impostos cobrados, gerando um custo mais 

elevado no início dos trabalhos e dificultando essa fase da pizzaria, assim como em qualquer 

ramo. 

 

 



23 

 

5. Plano Operacional 

 
• Infraestrutura 

 

A pizzaria Napoli será instalada em um local na Av. Prefeito Roque Vernalha, nº 2180 no 

bairro Vila Cruzeiro, na cidade de Paranaguá-PR, a área total corresponde a 90m² e conta com 

6 espaços, sendo uma área externa de frente para a rua com mesas para o atendimento dos 

clientes; outro espaço será o salão interno, também com mesas para que os clientes possam 

fazer suas refeições; os banheiros masculino e feminino; o espaço para atendimento de 

pedidos e pagamento das contas pelos clientes, com uma divisória feita por um balcão de 

concreto; a cozinha está dividida em dois espaços, a primeira para montar e assar as pizzas e o 

segundo espaço para efetuar o preparo de outros alimentos assim como os recheios das pizzas, 

com fogão e adereços necessários para a cozinha de um modo geral. 

Para uma melhor visualização do ambiente onde funcionará o estabelecimento, segue Figura 

da planta do estabelecimento: 

 

FIGURA 2: PLANTA 
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• Tecnologia adotada 

 

O controle tanto de estoque, finanças, caixa e de atendimento será feito com o auxílio de um 

aplicativo chamado Consumer®, cujo qual é licenciado através de pagamento anual.  

Outro sistema adotado para trabalhar em conjunto e auxiliar no atendimento de entregas será 

o aplicativo Delivery Much®, que nada mais é do que um aplicativo rival ao Ifood® e possui 

as mesmas funções e finalidades, porém conta com uma maior participação do que o 

concorrente na cidade de Paranaguá. 

 

• Logística 

 

O sistema logístico necessário para efetuar todos os processos da pizzaria é básico e simples. 

Partindo da compra de matérias prima, a mesma poderá ser efetuada através de contato com 

representantes de diversos distribuidores disponíveis, os quais podem ser realizados em sua 

maioria via WhatsApp. Nos momentos em que a compra desses itens não puder ser feita 

através desses fornecedores, seja por não oferecer o item pretendido ou estar fora do período 

de entrega, isso poderá ser feito pessoalmente em distribuidoras de alimentos e supermercados 

da região e levados até o estabelecimento de carro antes e durante o expediente de trabalho.  

Ao efetuar um pedido, o cliente poderá estar fazendo isso no local ou entrando em contato via 

telefone, aplicativo de entrega ou por redes sociais, em todas as situações o atendimento será 

feito pelo proprietário ou auxiliar administrativo. Uma vez feito o pedido, o cliente precisará 

aguardar o pedido estar pronto, caso tenha feito o mesmo pessoalmente ou aguardar a entrega 

em sua residência ou local solicitado, se feito para delivery. 

As entregas serão feitas pelo entregador via moto em caso de pedidos simples (quantidade 

razoável de pedidos) ou por carro, se o pedido for grande o suficiente a ponto de não ser 

possível acomodar as caixas de pizza no baú de uma moto.  

Em todos as situações, o pagamento poderá ser efetuado por dinheiro ou cartão. 

 

• Fornecedores 

 

Os fornecedores solicitam cadastro para atendimento e entrega dos insumos necessários para a 

atividade da pizzaria e trabalham com algumas regras para efetuar a entrega dos pedidos. 
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Alguns fornecedores solicitam valores mínimos para cadastrar um pedido, a maioria pedem 

um valor mínimo de 100,00 reais. A Oesa, Frimesa aceitam pedidos diariamente, até as 16h 

para entregar no dia seguinte. A FEMSA e AMBEV aceitam pedidos em dias específicos da 

semana, podendo variar de acordo com a agenda dos vendedores. 

Todos os fornecedores que necessitam de cadastro entregam os produtos mediante a emissão 

de boleto para pagamento posterior, com vencimento podendo variar entre 7 até 20 dias após 

a compra. 

 

• Organização, Recursos humanos e Salários 

 

A equipe de trabalho da Pizzaria Napoli será composta a princípio de um quadro de 7 pessoas. 

O proprietário que será responsável pelo gerenciamento do estabelecimento assim como pelo 

atendimento dos clientes no caixa e por telefone; um auxiliar administrativo para as questões 

mais urgentes do dia a dia, como compra de insumos com urgência ou resoluções de situações 

adversas que venham a ocorrer; uma cozinheira responsável pela produção dos recheios das 

pizzas e demais pratos oferecidos além das pizzas; o pizzaiolo responsável pela montar e assar 

as pizzas, assim como por preparar a massa utilizada e comandar o fluxo de demanda de 

pedidos; um auxiliar de pizzaiolo; um garçom para o atendimento das mesas; e um entregador 

de pizza; 

A cozinheira e o auxiliar administrativo são pais do proprietário e figurarão como sócios da 

empresa, dividindo um pró-labore de 3.000,00 reais, sendo este valor dividido entre eles de 

maneira igual. O pizzaiolo terá uma remuneração de R$1.500,00 reais mensais, pago 

quinzenalmente e dividido de maneira igual. O auxiliar do pizzaiolo e o garçom terão uma 

remuneração de R$1.000,00 reais mensais, também pago quinzenalmente e dividido de 

maneira igual. O entregador trabalhará em um plano de pagamento diário sem vínculo 

empregatício e contará com uma remuneração fixa de R$15,00 reais por dia mais uma 

remuneração variável por cada pedido de entrega, que poderá variar também de acordo com a 

distância do local do pedido. Em primeiro momento, não haverá planos de benefícios para os 

colaboradores.  

Haverá também a possibilidade de contratação de serviços avulsos por dia para atendentes de 

mesa, caso haja algum evento ou dia de pico que crie uma demanda maior no atendimento às 

mesas, nesse caso o valor pago por dia é de R$50,00 reais. 
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• Currículo do proprietário 

 

O proprietário é formado em administração de empresas com sua tese de conclusão de curso 

voltada para marketing com foco em perfil do consumidor, pós-graduando em gestão 

estratégica de negócios. Tem 25 anos, é solteiro e reside na cidade de Paranaguá, no litoral do 

Paraná.  

Suas competências se destacam em especial quando o assunto é gestão de equipe, 

planejamento e desenvolvimento de novos processos. Já trabalhou em empresas conhecidas 

nacionalmente como Unimed e Itaú Unibanco, em ambos com cargos de gestão. Sua 

objetividade, foco e energia contribuem para um maior engajamento no novo negócio e visão 

para o sucesso do mesmo. 
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6. Plano Financeiro 

 O local utilizado para as atividades da pizzaria será um imóvel adquirido por locação, 

ou seja, não será propriedade do empreendedor e, portanto, para o investimento inicial serão 

necessários valores apenas para reformas e aquisição dos materiais e equipamentos 

necessários para as atividades, como detalha a tabela 1 a seguir: 

 
TABELA 1: INVESTIMENTOS INICIAIS 

  
 

Além dos equipamentos e utensílios necessários, foi inserido nesses valores, o equivalente a 

R$2.000,00 em insumos e matéria prima para o estoque inicial necessário para o primeiro dia 

DISCRIMINAÇÃO  VALOR R$ 

Construções 20.000,00

Reforma do espaço físico (instalação elétrica e hidráulica, pintura e aplicação de papel de parede, troca do piso) 20.000,00

Máquinas e Equipamentos 5.680,00

Forno Industrial para pizza 1.500,00

Fritadeira elétrica 300

Processador e fatiador de alimentos 1.100,00

Freezer horizontal 800

Geladeira 500

Freezer vertical para bebidas 1.000,00

Fogão industrial 400

Liquidificador 80

Móveis e Utensílios 12.380,00

Mesas, cadeiras, armários e balcões 10.000,00

Telefone 30

Material de escritório 50

Formas para pizza 450

Telas para assar pizzas 300

Pá para pizza 300

Utensílios gerais de cozinha (facas, pegadores, cortadores etc) 400

Talheres 500

Copos 350

Computadores 4.100,00

Computador 2.000,00

Sistema para controle de fluxo, atendimento e emissão de NFC-E 1.200,00

Impressora térmica para impressão de nota fiscal 900

Outros 1.500,00

Primeiro Aluguel 1.500,00

Total Investimento Fixo 43.660,00
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de trabalho, visto que são alimentos perecíveis que devem ser utilizados em sua maioria no 

mesmo dia da compra, totalizando assim um valor inicial de íveis que devem ser utilizados 

em sua maioria no mesmo dia da compra, totalizando assim um valor inicial de R$45.660,00 

necessário para o início das atividades. 

 

• Estimativa de Faturamento e custos unitários  

 

Para um primeiro momento, há uma estimativa de vendas em média de 30 pizzas por dia e um 

total de 780 pizzas por mês, considerando que a pizzaria não abrirá por 1 dia na semana, 

assim sendo, 26 dias de vendas no mês. Da mesma maneira, estimamos uma venda de 20 

garrafas de refrigerante por dia, nas mesmas condições, onde se resume na próxima tabela 

 
TABELA 2: FATURAMENTO E CUSTO UNITÁRIO 

Descrição do 
Produto 

Estimativa de Custos Estimativa de Vendas 

Vendas Unitárias Custo 
Unit. 

Custo da 
Mercadoria 

Preço de Venda 
Unitário Faturamento 

Pizzas 780  
         

7,00      5.460,00        31,50  
       
24.570,00  

Refrigerantes 520  
         

5,00      2.600,00          8,00  
         
4.160,00  

                     -      
                     
-    

  CMV 
  
8.060,00   TOTAL DE PRODUTOS  

       
28.730,00  

 

Para o cálculo do preço de venda da pizza, foi utilizado como base, uma pizza de tamanho 

médio e faixa de preço de pizzas especiais, como descrito anteriormente. 

 

• Estimativa de custo de mão de obra 

 

Para o início das atividades, a empresa contará com 3 colaboradores afim de medir 

posteriormente a necessidade de mais mão de obra, e portanto nesse primeiro momento, os 

sócios estarão presentes para quaisquer necessidades de apoio em mão de obra. Sendo assim, 

segue a tabela relacionada. 
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TABELA 3: CUSTOS DE MÃO DE OBRA 

Cargo/Função Nº func. Salário Encargos  Total 

Pizzaiolo 1  1.500,00         563,10      2.063,10  

Auxiliar de pizzaiolo 1  1.000,00         375,40      1.375,40  

Garçom 1  1.000,00         375,40      1.375,40  

                     -                   -    

                     -                   -    

TOTAL 3     3.500,00    1.313,90     4.813,90  

 

Vale ressaltar que no projeto não estão previstos benefícios aos colaboradores, portanto esses 

são todos os custos relacionados aos colaboradores, com exceção dos valores pagos ao 

entregador, que são valores cobrados diretamente dos clientes no ato da entrega do pedido. 

 

• Estimativa de custos fixos 

 

A seguir, uma tabela discriminando todos os custos fixos mensais, sem considerar os insumos 

e gastos necessários para a produção de cada unidade de pizza e considerando o pró-labore já 

com a tributação calculada. 

 
TABELA 4: CUSTOS FIXOS MENSAIS 

Discriminação Valor R$ 

Mão-de-Obra + Encargos       4.813,90  

Retirada dos Sócios (Pró-Labore)       3.330,00  

Água           400,00  

Luz           500,00  

Telefone           210,00  

Contador           500,00  

Despesas com Veículos           350,00  

Material de Expediente e Consumo             50,00  

Aluguel       1.500,00  

Propaganda e Publicidade           100,00  

Depreciação Mensal           285,50  

Manutenção           300,00  

TOTAL    12.339,40  
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6.1 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

 

De acordo com a elaboração do demonstrativo de resultados, tomando como base uma receita 

bruta de R$28.730,00 em uma análise realista de volume e custos, temos o seguinte: 

 
TABELA 5: DRE 

1. Receita Total 28.730,00 100,00% 
Vendas 28.730,00 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 10.487,69 36,50% 
Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 8.060,00 28,05% 
Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) – 8,45% 2.427,69 8,45% 
Comissões 0,00 0,00% 

3. Margem de Contribuição 18.242,32 63,50% 
4. Custos Fixos Totais 12.339,40 42,95% 

Mão-de-Obra + Encargos 4.813,90 16,76% 
Benefícios dos colaboradores 0,00 0,00% 
Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 3.330,00 11,59% 
Água 400 1,39% 
Luz 500 1,74% 
Despesas com veículo 350 1,22% 
Aluguel 1500 5,22% 
Telefone/Internet 210 0,73% 
Contador 500 1,74% 
Material de Expediente e Consumo 50,00 0,17% 
Propaganda e Publicidade 100,00 0,35% 
Depreciação Mensal 285,5 0,99% 
Manutenção (computadores, softwares, ar condicionado) 300 1,04% 

5. Resultado Operacional 5.902,92 20,55% 
 

De acordo com o descrito na tabela, há uma estimativa de um resultado operacional positivo 

no valor de R$5.902,92, considerando R$10.487,69 de custos variáveis e R$12.339,40 de 

custos fixos. 

 

6.2 FONTE DE RECURSOS 

 

Para o empreendimento e o início de suas atividades, os recursos utilizados são do próprio 

dono do negócio, que possui o montante em reserva para investimentos em novos negócios.  
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6.3 FLUXO DE CAIXA 

A seguir, será demonstrado o fluxo de caixa projetado para o primeiro ano de funcionamento 

da pizzaria, levando em consideração pequenas sazonalidades referentes a baixa procura no 

início do ano por conta de temporada de verão e alta procura da metade do ano para o final, 

levando em conta recebimentos de 13º salário, confraternizações de final de ano e algumas 

datas comemorativas.  

 
TABELA 6: FLUXO DE CAIXA PROJETADO DOS PRIMEIROS 6 MESES DO NEGÓCIO: 

  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 
 Receita Bruta  28.730,00 22.984,00 22.984,00 25.857,00 28.730,00 28.730,00 

Deduções da Receita  2.427,69 1.942,15 1.942,15 2.184,92 2.427,69 2.427,69 

Receita Operacional 
Líquida 

26.302,32 21.041,85 21.041,85 23.672,08 26.302,32 26.302,32 

Custo da Mercadoria 
Vendida  

8.060,00 6.448,00 6.448,00 7.254,00 8.060,00 8.060,00 

Lucro Operacional 
Bruto 

18.242,32 14.593,85 14.593,85 16.418,08 18.242,32 18.242,32 

Despesas de 
comercialização 

12.339,40 12.339,40 12.339,40 12.339,40 12.339,40 12.339,40 

EBITDA 5.902,92 2.254,45 2.254,45 4.078,68 5.902,92 5.902,92 

Fluxo de Caixa Livre 
no Final do Mês 5.902,92 2.254,45 2.254,45 4.078,68 5.902,92 5.902,92 

 

 
TABELA 7: FLUXO DE CAIXA PROJETADO DO SEGUNDO SEMESTRE DO NEGÓCIO: 

  Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Ano 1 

 Receita Bruta  31.603,00  33.039,50 28.730,00  31.603,00  28.730,00  34.476,00  346.196,50 

Deduções da 
Receita  

2.670,45 2.791,84 2.427,69 2.670,45 2.427,69 2.913,22 
29.253,60 

Receita 
Operacional 
Líquida 

28.932,55 30.247,66 26.302,32 28.932,55 26.302,32 31.562,78 

316.942,90 

Custo da 
Mercadoria 
Vendida  

8.866,00 9.269,00 8.060,00 8.866,00 8.866,00 9.672,00 

97.929,00 

Lucro 
Operacional 
Bruto 

20.066,55 20.978,66 18.242,32 20.066,55 17.436,32 21.890,78 

219.013,90 

Despesas de 
comercialização 

12.339,40 12.339,40 12.339,40 12.339,40 12.339,40 12.339,40 
148.072,80 

EBITDA 7.727,15 8.639,26 5.902,92 7.727,15 5.096,92 9.551,38 70.941,10 
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Fluxo de Caixa 
Livre no Final do 
Mês 7.727,15 8.639,26 5.902,92 7.727,15 5.096,92 9.551,38 70.941,10 

 

6.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 

A seguir, alguns dados muito importantes para decidir a viabilidade financeira do negócio, de 

acordo com o fluxo de caixa projetado e os valores investidos incialmente. 

 

• Payback 

 

Calculando o payback simples e tomando como base o fluxo de caixa projetado apresentado 

anteriormente, temos uma média de resultado mensal de R$5.911,76 no primeiro ano. Sendo 

assim, o retorno sobre o investimento de R$45.660,00 aplicados para o inicio das atividades 

da pizzaria, se daria em 0,64 anos ou aproximadamente 7 meses e 21 dias. 

 

Para o cálculo foi utilizado: Investimento inicial   =>  45.660,00  = 7,72 meses 

    Média de resultado  5.911,76 

 

• VPL E TIR 

 

Com base em uma TMA de 12% ao ano e considerando o primeiro ano de atividade da 

pizzaria, temos um VPL de R$17.680,27 positivos e uma TIR de 55%, indicando uma 

viabilidade econômica de um ponto de vista atrativo, visto os 12% de TMA. 

 

6.5 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

Para demonstrar as sensibilidades e suas possíveis variáveis do negócio ao longo dos meses, 

apresentamos alguns cenários a serem analisados. São eles os cenários realista, otimista e 

pessimista de volume; realista, otimista e pessimista de custos, demonstrados nas tabelas a 

seguir. 
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TABELA 8: DRE OTIMISTA DE VOLUME 

1. Receita Total 31.603,00 100,00% 
Vendas 31.603,00 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 11.536,45 36,50% 
Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 8.036,64 25,43% 
Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) – 8,45% 2.670,45 8,45% 
Comissões 0,00 0,00% 

3. Margem de Contribuição 20.066,55 63,50% 
4. Custos Fixos Totais 12.339,40 39,05% 

Mão-de-Obra + Encargos 4.813,90 15,23% 
Benefícios dos colaboradores 0,00 0,00% 
Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 3.330,00 10,54% 
Água 400 1,27% 
Luz 500 1,58% 
Despesas com veículo 350 1,11% 
Aluguel 1500 4,75% 
Telefone/Internet 210 0,66% 
Contador 500 1,58% 
Material de Expediente e Consumo 50,00 0,16% 
Propaganda e Publicidade 100,00 0,32% 
Depreciação Mensal 285,5 0,90% 
Manutenção (computadores, softwares, ar condicionado) 300 0,95% 

5. Resultado Operacional 7.727,15 24,45% 
 

Para esse cenário, foi projetado um aumento em 10% no volume de vendas. 

 
TABELA 9: DRE PESSIMISTA DE VOLUME 

1. Receita Total 25.857,00 100,00% 
Vendas 25.857,00 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 9.438,92 36,50% 
Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 6.575,44 25,43% 
Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) – 8,45% 2.184,92 8,45% 
Comissões 0,00 0,00% 

3. Margem de Contribuição 16.418,08 63,50% 
4. Custos Fixos Totais 12.339,40 47,72% 

Mão-de-Obra + Encargos 4.813,90 18,62% 
Benefícios dos colaboradores 0,00 0,00% 
Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 3.330,00 12,88% 
Água 400 1,55% 
Luz 500 1,93% 
Despesas com veículo 350 1,35% 
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Aluguel 1500 5,80% 
Telefone/Internet 210 0,81% 
Contador 500 1,93% 
Material de Expediente e Consumo 50,00 0,19% 
Propaganda e Publicidade 100,00 0,39% 
Depreciação Mensal 285,5 1,10% 
Manutenção (computadores, softwares, ar condicionado) 300 1,16% 

5. Resultado Operacional 4.078,68 15,77% 
 

Nessa situação, a simulação contou com uma diminuição de 10% no volume das vendas dos 

produtos em comparação ao primeiro DRE. 

 
TABELA 10: DRE OTIMISTA DE CUSTOS 

1. Receita Total 28.730,00 100,00% 
Vendas 28.730,00 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 9.681,69 33,70% 
Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 7.306,04 25,43% 
Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) – 8,45% 2.427,69 8,45% 
Comissões 0,00 0,00% 

3. Margem de Contribuição 19.048,31 66,30% 
4. Custos Fixos Totais 12.339,40 42,95% 

Mão-de-Obra + Encargos 4.813,90 16,76% 
Benefícios dos colaboradores 0,00 0,00% 
Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 3.330,00 11,59% 
Água 400 1,39% 
Luz 500 1,74% 
Despesas com veículo 350 1,22% 
Aluguel 1500 5,22% 
Telefone/Internet 210 0,73% 
Contador 500 1,74% 
Material de Expediente e Consumo 50,00 0,17% 
Propaganda e Publicidade 100,00 0,35% 
Depreciação Mensal 285,5 0,99% 
Manutenção (computadores, softwares, ar condicionado) 300 1,04% 

5. Resultado Operacional 6.708,91 23,35% 
 

Para a projeção otimista de custos, foi considerado uma diminuição em 10% no valor dos 

insumos utilizados para a confecção das pizzas e valores de bebidas em geral. 
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TABELA 11: DRE PESSIMISTA DE CUSTOS 

1. Receita Total 28.730,00 100,00% 
Vendas 28.730,00 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 11.293,69 39,31% 
Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 7.306,04 25,43% 
Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) – 8,45% 2.427,69 8,45% 
Comissões 0,00 0,00% 

3. Margem de Contribuição 17.436,31 60,69% 
4. Custos Fixos Totais 12.339,40 42,95% 

Mão-de-Obra + Encargos 4.813,90 16,76% 
Benefícios dos colaboradores 0,00 0,00% 
Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 3.330,00 11,59% 
Água 400 1,39% 
Luz 500 1,74% 
Despesas com veículo 350 1,22% 
Aluguel 1500 5,22% 
Telefone/Internet 210 0,73% 
Contador 500 1,74% 
Material de Expediente e Consumo 50,00 0,17% 
Propaganda e Publicidade 100,00 0,35% 
Depreciação Mensal 285,5 0,99% 
Manutenção (computadores, softwares, ar condicionado) 300 1,04% 

5. Resultado Operacional 5.096,91 17,74% 
 

Assim como nas outras projeções, consideramos um aumento nos custos dos produtos 

necessários para a confecção das pizzas e valores de bebidas em geral de 10%. 
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7. Conclusão 

• Premissas assumidas 

 

Os estudos realizados para a elaboração deste plano de negócio tiveram como base uma média 

de taxa mínima de atratividade de 12% e as variáveis de sazonalidade foram definidas diante 

do conhecimento empírico do futuro dono do negócio com base no comportamento dos 

consumidores da cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná. 

 

• Cenários Estudados 

 

Os cenários otimista e pessimista utilizados para projetar aumento e diminuição tanto de 

volume quanto de custos, foram definidos calculando para todas as situações, variações de 

10% sobre o DRE original 

 

Podemos analisar que em todas as situações, os resultados operacionais se mostraram 

positivos, exibindo assim um forte potencial para o sucesso e implantação do projeto em 

prática. 

 

• Necessidade de Capital 

 

Para calcular a necessidade de capital de giro, utilizamos como base o faturamento do 

primeiro mês no cenário realista, onde temos o valor de R$28.730,00 e utilizamos também o 

valor de estoque inicial necessário para o primeiro dia de atendimento, que foi calculado em 

R$2.000,00. Sendo assim, temos o seguinte: 

 

NCG: Contas a receber + estoque – contas a pagar. 

Considerando que não há contas a receber em datas futuras, utilizamos os valores de 

faturamento, ou seja: 

 

NCG: 28.730 + 2.000 – 2427,69 (impostos) – 12.339,40 (custos fixos) = 15.962,92 
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• Recomendação para a tomada de decisão 

 

Diante das diversas informações apresentadas neste plano de negócio, pôde se visualizar uma 

ótima propensão de sucesso para a implantação de uma pizzaria na cidade de Paranaguá, uma 

vez que todas as análises financeiras e de viabilidade se mostraram positivas e de acordo com 

uma taxa média mínima de atratividade, sem contar com a grande quantidade de informações 

e detalhes apresentados que facilitariam consideravelmente o início do projeto em questão.  
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