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Resumo 
 
 Este trabalho visa analisar a viabilidade de abertura de uma panificadora no 

Bairro Alto, na região norte de Curitiba, para isso será demonstrado através de 

números que existe tal viabilidade, sendo que o retorno do valor investido se dará no 

longo prazo. Ao longo de tal estudo apareceram situações controversas como atraso 

na obra, abertura de um novo concorrente, alteração no sentido da rua, dentre 

outros obstáculos. Através de tal estudo podemos afirmar que tal investimento será 

rentável e viável, que trata-se de algo lucrativo. 

 

 

Palavras chave: Panificadora, empreendimento, abertura, investimento, viabilidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

 

 This work aims to analyze the feasibility of opening a bakery in Bairro Alto, in 

the northern region of Curitiba, for this will be demonstrated through numbers that no 

such viability , and the return of the invested amount will occur in the long run . 

Throughout this study appeared controversial situations such as delay in the work , 

opening a new competitor , change the meaning of the street , among other 

obstacles. Through this study we can say that such an investment will be profitable 

and viable , that it is something lucrative. 

 

 

Keywords: Bakery , development, openness, investment viability. 
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1. Introdução. 

 

          No dia-a-dia corrido dos tempos atuais, precisamos de cada vez mais 

conveniências para o nosso cotidiano, com isso os lugares que conseguem 

concentrar vários produtos e serviços em um mesmo espaço acabam ganhando 

cada vez mais clientes. 

 

 Fazendo uma análise minuciosa de mercado, pude observar que o ramo de 

panificação e confeitaria está em alta, porém não mais aquela panificadora do 

básico, de vender apenas pão e frios, hoje o segmento está aquecido e exigente, 

afinal ninguém mais tem tempo para ir em mercado, panificadora, confeitaria, 

individualmente. 

 

 Com isso definimos implantar uma panificadora e confeitaria funcional, com 

amplo espaço de circulação, grande variedade de produtos e serviços, acesso à 

internet, livros e revistas, assim temos um diferencial competitivo frente aos 

concorrentes da região. 

 

 De acordo com o SIPCEP, existem hoje em Curitiba cerca de 1300 

panificadoras legalmente registradas, estima-se que se somada a informalidade, 

esse número passa dos 5 mil estabelecimentos. 

 

 É um ramo atrativo pelo retorno que oferece, pois trabalha-se com uma 

margem de lucro alta, por se tratar de valor agregado, é possível trabalhar com um 

lucro líquido de 35%. 

 

 O consumo de pão e derivados do trigo aumentam ano após ano, com isso a 

tendência de majoração de faturamento do setor é significativa. Recentemente foi 

publicado no site da SIPCEP que houve uma certa retração no faturamento em 

2014, pode não parecer, mas até neste setor a conjuntura política do país tem forte 

influência. 
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2. Sumário Executivo. 

 

A cidade de Curitiba/Pr está em um avanço econômico constante, trazendo 

consigo a tecnologia e diversas informações do mundo globalizado, as mudanças 

são rápidas e o mercado de trabalho está muito competitivo. Desta forma as 

pessoas precisam acelerar cada vez mais o ritmo de vida, para poder acompanhar 

tantas mudanças.  

 

O negócio aqui proposto é a abertura de uma panificadora no Bairro Alto, 

situado na região norte de Curitiba, conta hoje com aproximadamente 195 mil 

habitantes, com renda per capta média de 3,2 salários mínimos. 

 

Neste primeiro momento para a abertura de empresa, a Panificadora contará 

com dois sócios, idealizadores deste empreendimento, a Sra. Letícia Becker do 

Rosário e Isis Fernanda Toniolo Rodrigues, as quais observaram a viabilidade de 

abertura da Panificadora e Confeitaria Maná, no Bairro Alto. 

 

Os índices envolvidos neste Plano indicam quanto ao êxito da Panificadora e 

Confeitaria Maná que não será apenas mais uma panificadora, mas estará em busca 

de entregar aos seus clientes em potencial os melhores serviços em panificação do 

bairro e conseqüentemente da cidade. 

 

O investimento inicial será de R$ 88.924,00, tal investimento partirá dos 

sócios, não sendo necessária a captação de recurso no mercado financeiro. 

 

           Considerando os índices expostos no presente Plano de Negócios destaca-se 

que a lucratividade da Panificadora representa 6% e sua rentabilidade bruta aponta 

para 26% , o prazo de retorno do investimento, estimado em meses é de 42 meses, 

o que indica que o retorno do investimento será no longo prazo. 
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3. O Negócio. 

 

O pão é um alimento mundialmente conhecido, apesar da variância de nomes 

e formatos a matéria prima principal é a mesma em todos os lugares do mundo, O 

TRIGO. A população brasileira consome um número considerado baixo do produto 

se quando comparado com outros países, tanto da América do Sul. 

Pesquisa mundial de 2009 apontou que cada brasileiro consome, em média, 33,11 kg 

de pão por ano. Esse índice é pouco, se comparado à quantidade recomendada pela 

Organização Mundial de Saude (OMS) que é 60 kg per capita. Em relação a outros países, o 

consumo no Brasil também é baixo, já que na Argentina são consumidos 73 kg per capita/ano 

e no Chile, 93 Kg percapita/ano; Alemanha, Bélgica, Portugal e Dinamarca possuem uma 

média de 75 kg por pessoa/ano, e na recordista, Turquia, cada pessoa consome 154 kg por 

ano. (Vicpani – www.vicpani.com.br)       

 

3.1 Caracterização do Negócio 
 

- Conhecer e avaliar novos equipamentos, capazes de produzir com alta qualidade e baixos 

custos operacionais, tornando seu produto competitivo no mercado; 

- Manter o padrão de qualidade e uniformidade do produto; 

- Observar os aspectos legais que envolvem o empreendimento, tais como registros e 

inscrições nos órgãos públicos pertinentes; 

.- Investir na qualidade global de atendimento ao cliente, ou seja: qualidade do serviço, 

ambiente agradável, profissionais atenciosos, respeitosos e interessados pelo cliente, além 

de comodidades adicionais como é o caso de estacionamento; 

- Procurar fidelizar a clientela com ações de pós-venda, como: remessa de cartões de 

aniversário, comunicação de novos serviços e novos produtos ofertados, contato telefônico 

lembrando eventos e promoções; 

- A presença do proprietário em tempo integral é fundamental para o sucesso do 

empreendimento, principalmente no início das atividades do negócio; 

- O empreendedor deve ser criativo e ousado validando conceitos de comunicação 

inovadores, de forma que consiga manter o empreendimento em evidência no mercado e 

diante dos consumidores atuais e potenciais. (Ideias de Negócios – Sebrae) 

 

3.1.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo deste trabalho é analisar e comprovar a viabilidade de abertura de 

uma panificadora. 
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3.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Propor que a panificadora tenha um ambiente de segurança alimentar. 

 

• Que a panificadora ofereça ampla variedade de pães, doces, salgados e artigos de 

panificação em geral aos consumidores do bairro. 

 

• Que a panificadora ofereça serviços de entrega a domicílio para as encomendas 

realizadas. 

 

            A Panificadora e Confeitaria Maná terá como objetivo proporcionar o 

ambiente com conforto, modernidade, higiene e segurança alimentar para os 

consumidores do Bairro Alto, na cidade de Curitiba/Pr, oferecendo o melhor de pães, 

doces, salgados em geral. 

 

 3.1.3 Arcabouço Legal. 

 

           A Padaria E Confeitaria Maná com o objetivo de trabalhar num único espaço, 

a empresa se tornará apta a exercer suas atividades de prestação de serviço e 

produtos no ramo em que atuará. 

 

           Por estar de maneira organizada perante os Órgãos Estadual, Municipal e 

Federal, nossa empresa conta com colaboradores registrados conforme exigências 

do Ministério do Trabalho. 

             

A legislação exigida para o pleno funcionamento da Padaria e Confeitaria 

Maná está abaixo relacionada: 

 

• Decreto-lei nº. 986, de 21 de outubro de 1969: institui normas básicas sobre 

alimentos diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva; 

 

• Lei 14.223/26/09/2006 e Decreto: 47950 – Dispõem sobre a colocação de 

cardápios na parte externa e sobre obrigatoriedade anúncios publicitários Lei nº. 

10.273, de 5 de setembro de 2001: É o decreto de proibição do emprego de bromato 
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de potássio, em qualquer quantidade, nas farinhas, no preparo de massas e nos 

produtos de panificação. 

• Lei nº. 12.560 - de 8 de janeiro de 1998: Que dispõe sobre a utilização de água 

filtrada na feitura da massa de pão, e dá outras providências. 

 

• Lei nº. 6.437, de 20.08.77 e o Decreto nº 77.052, de 19.01.76, Lei nº 6437, de 20 

de agosto de 1977 Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as 

sanções respectivas, e estabelecem a necessidade da responsabilidade técnica. 

 

• Lei nº.12.389 de 11 de Outubro de 2005 - Dispõe sobre a doação e reutilização de 

gêneros alimentícios e de sobras de alimentos e dá outras providências. 

 

• Portaria n. 003 do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial de 10 de janeiro de 1997. Dispõe 

sobre a comercialização do pão francês, ou de sal, a peso (pesagem na presença do 

consumidor) ou unidades de peso nominal definido. 

 

• PORTARIA 146 / 2006 – INMETRO – Dispõe sobre a venda de pão por peso. 

 

• Portaria nº. 370, de 26 de abril de 1999: É a portaria que libera o uso do aditivo INS 

171 dióxido de titânio na função de corante para coberturas e xaropes para produtos 

de panificação e biscoitos, de acordo com a sua função corante e em quantidades 

suficiente para obter o efeito tecnológico necessário. 

 

• Portaria 1210/06 - Aprova o regulamento técnico de boas praticas. Estabelece 

critérios / procedimentos operacionais padronizados para produção de alimentos. 

 

• PORTARIA Nº. 1428, de 26 de novembro de 1993: Aprova, na forma dos textos 

anexos, o "Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos", as 

"Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação de 

Serviços na Área de Alimentos" e o "Regulamento Técnico para o Estabelecimento 

de Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ´s) para Serviços e Produtos na Área de 

Alimentos". Determina que os estabelecimentos relacionados à área de alimentos 

adotem, sob responsabilidade técnica, as suas próprias Boas Práticas de Produção 
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e/ou Prestação de Serviços, seus Programas de Qualidade, e atendam aos PIQ's 

para produtos e Serviços na Área de Alimentos. 

 

• Resolução RDC nº. 39, de 21 de março de 2001: É a que aprova a Tabela de 

Valores de Referência para Porções de Alimentos e Bebidas Embalados para Fins 

de Rotulagem Nutricional. (Ideias de Negócios – Sebrae). 

 

 3.1.4 Horário de Funcionamento 

 

O horário de funcionamento será das 7:00 às 20:00, funcionando de segunda-

feira até domingo. 

 

3.1.5 Equipamentos 

 

Para o perfeito funcionamento da panificadora, assim como a qualidade nos 

produtos produzidos, serão necessários equipamentos industriais e profissionais, 

conforme descrito a seguir: 

 

ITEM QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

Forno Turbo Lieme 1 R$ 4.300,00 R$ 4.300,00 

Divisora de Pães Venâncio 1 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 

Amassadeira Rápida Venâncio 1 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 

Modeladora de Pão Lieme 1 R$ 4.300,00 R$ 4.300,00 

Batedeira Philco 1 R$ 620,00 R$ 620,00 

Freezer horizontal Eletrolux 1 R$ 1.590,00 R$ 1.590,00 

Geladeira Consul 1 R$ 950,00 R$ 950,00 

Geladeira Expositora Gelopar 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Balcão refrigerado Gelopar 1 R$ 4.880,00 R$ 4.880,00 

Balcão Expositor Gelopar 1 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 

Chapa para Lanche Merchionne 1 R$ 580,00 R$ 580,00 

Tacho para fritura Marchionne 1 R$ 95,00 R$ 95,00 

Liquidificador Venâncio 1 R$ 499,00 R$ 499,00 
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Xícaras/pratos/pires 100 cada R$ 10,50 R$ 1050,00 

Garfos/Facas 100 cada R$ 4,80 R$ 480,00 

Mesas 6 R$ 200,00 R$ 1200,00 

Cadeiras 18 R$ 35,00 R$ 630,00 

Uniformes 2 para cada R$ 112,50 R$ 1800,00 

    

    

Total   R$ 37.424,00 

                               Fonte: Autor Carlos Eduardo Natel Rodrigues / Maio-2015 

OBS: A cotação dos equipamentos foram efetuadas nos sites a seguir: 

www.refrimur.com.br 

www.curitibaequipamentos.com.br 

www.gelopar.com.br 

www.atlantica.com.br 

www.niceporcelanas.com.br 

www.milcadeiras.com.br 

 

   A aquisição dos materiais de consumo serão estimadas conforme a demanda 

dos serviços. Basicamente os utensílios utilizados para a fabricação de pães, doces 

e salgados em geral compreende: luvas térmicas, uniformes (E.P.I’s: Equipamento 

de Proteção Individual para os empregados), facas, embalagens, prateleiras e 

carrinhos com suporte para as formas. 

 

3.1.6 Rotina de Funcionamento 

 

Conforme descrito no item 5.1.1 a empresa terá a seguinte rotina: 

 

- Limpeza do ambiente: 

Será feita pelas atendentes de balcão, ao final do dia terá uma diarista que fará a 

limpeza pesada; 

- Abertura do estabelecimento: 

Será feita pelos representantes das sócias Anderson Primo e Carlos Eduardo; 

- Funções administrativas – Atribuições dos empreendedores: 

 

http://www.refrimur.com.br/
http://www.curitibaequipamentos.com.br/
http://www.gelopar.com.br/
http://www.atlantica.com.br/
http://www.niceporcelanas.com.br/
http://www.milcadeiras.com.br/
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O empreendedor envolvido com atividades relacionadas à padaria precisa adequar-se 

a um perfil que o mantenha na vanguarda do setor. É aconselhável uma auto-análise para 

verificar qual a situação do futuro empreendedor frente a esse conjunto de características e 

identificar oportunidades de desenvolvimento. A seguir, algumas características desejáveis ao 

empresário desse ramo. 

- Ter paixão pela atividade e conhecer bem o ramo de negócio. 

- Pesquisar e observar permanentemente o mercado em que está instalado, 

promovendo ajustes e adaptações no negócio. 

- Ter atitude e iniciativa para promover as mudanças necessárias. 

- Acompanhar o desempenho dos concorrentes. 

- Saber administrar todas as áreas internas da empresa. 

- Saber negociar, vender benefícios e manter clientes satisfeitos. 

- Ter visão clara de onde quer chegar. 

- Planejar e acompanhar o desempenho da empresa. 

- Ser persistente e não desistir dos seus objetivos. 

- Manter o foco definido para a atividade empresarial. 

- Ter coragem para assumir riscos calculados. 

- Estar sempre disposto a inovar e promover mudanças. 

- Ter grande capacidade para perceber novas oportunidades e agir rapidamente para 

aproveitá-las. 

- Ter habilidade para liderar a equipe de profissionais da padaria. 

- Capacidade para selecionar e utilizar fontes de consulta para a obtenção de informações 

necessárias aos processos de panificação e confeitaria. 

- Capacidade para aplicar procedimentos técnicos, normas técnicas, ambientais, de 

segurança, de saúde e higiene no trabalho e padrões de qualidade adequados aos processos 

de panificação e confeitaria. 

- Saber utilizar recursos existentes de forma racional e econômica. 

- Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. 

- Planejar e programar a produção diária, determinando operações e etapas a serem 

realizadas, recursos necessários e custos previstos. 

- Prever pontos críticos inerentes aos processos de panificação e confeitaria. 

- Elaborar orçamentos. 

- Selecionar e preparar máquinas, equipamentos, utensílios e materiais a serem utilizados. 

- Interagir com pessoas envolvidas no processo. (Ideias de Negócios – Sebrae). 

 

 Levando em consideração as informações acima, as atividades das sócias 

serão divididas da seguinte maneira: 
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As funções de RH, financeira, compras, gestão de RH será feita pela sócia 

Isis Fernanda; 

 

O acompanhamento da produção, qualidade, formato, será acompanhado 

pela sócia Leticia Becker. 

 

3.1.7 Folgas 

Conforme determina a legislação, o funcionário do ramo de panificação deve 

trabalhar 8 horas diárias, no formato 6 x 1, sendo que tem direito a folgar um 

domingo no mês. 

 

4. Produtos e Serviços. 

 

Para o sucesso do negócio é fundamental um estoque com várias opções e o mais 

diversificado possível. Hoje muitas padarias diversificaram tanto as vendas, que passaram a 

trabalhar não só com pães, mas com outros produtos que vão desde a linha de higiene 

pessoal até a oferta de serviços de correspondentes bancários. 

O empreendedor tem que estar de olho no mercado, nas novidades que ele oferece, 

mas também deve buscar um equilíbrio, identificando o seu nicho de mercado e definindo o 

foco do seu negócio. 

Neste ambiente, diversificar e priorizar a produção própria e a oferta de produtos é 

fundamental. Entre as opções há os segmentos de boulangeries (pães elaborados), 

confeitaria, (bolos e doces sofisticados), fast food (lanches e refeições rápidas por quilo), até 

o happy hour (frios, bebidas e variedades), cafeteria e opções como oferecer café da manhã - 

setor explorado há pouco tempo nos grandes centros. Outro destaque, tanto pela comodidade 

na localização como na venda de alimentos prontos é o serviço de entrega em domicílio 

(delivery). 

É importante pesquisar junto aos concorrentes para conhecer os serviços que estão 

sendo adicionados e desenvolver opções específicas com o objetivo de proporcionar ao 

cliente um produto diferenciado. Além disso, conversar com os clientes atuais para identificar 

suas expectativas é muito importante para o desenvolvimento de novos serviços ou produtos 

personalizados, o que amplia as possibilidades de fidelizar os atuais clientes, além de cativar 

novos.  (Ideias de Negócios – Sebrae). 

 

 

 

 



18 

 

4.1 Definição do Produto 

 

           Os produtos e serviços oferecidos pela Panificadora e Confeitaria Maná, 

proporcionarão ambiente de conforto, modernidade, higiene e segurança alimentar 

para os consumidores, ofertando os seguintes itens com qualidade e preço 

competitivo: 

 

Panificação: 

 

- Pão francês 

- Pão d’água 

- Pão integral 

- Pão Australiano 

- Pão caseiro 

- Pão de centeio 

- Pão de hambúrguer 

- Pão de hot dog 

- Chineque 

- Trança 

- Sonho 

- Cueca virada 

- Lua de mel 

- Torradas 

 

Confeitaria: 

 

- Bolos secos (nega maluca, cenoura, laranja, fubá) 

- Bolos confeitados (kit kat, morango, floresta negra) 

- Docinhos (brigadeiro, beijinho, pudins, quindim) 

- Tortas doces e salgadas 

- Carolinas 

- Bombas de creme 

- Quiches  
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Salgados: 

 

- Fritos (coxinha, rissoles, bolinho de carne) 

- Assados (doguinho, sfiha, pastel assado) 

- Folhados (croissant, bauru, pizza) 

- Pão de queijo 

 

Lanches: 

 

- X Salada 

- X Frango 

- Sanduíche natural 

- Misto quente e misto frio 

- Pão na chapa com queijo, mortadela, peito de peru, presunto 

 

Diversos: 

 

- Bebidas em geral (chá, café, sucos, refrigerantes, cervejas) 

- Balas diversas 

- Chocolates 

- Sorvetes 

- Bolachas 

- Frios (queijo, presunto, mortadela, peito de peru) 

 

4.2 Público Alvo e a Capacidade de Atendimento 

 

           Com público das classes A, B e C. Com capacidade aproximadamente de 

atender até 40 pessoas/vez. Dependendo da demanda o número de pessoas pode 

variar, conforme horários de pico, como início do dia e fins de tarde. 

 

 4.3 Localização 

 

O pão é um alimento consumido por toda a população, contudo a localização da 

padaria tem papel fundamental, pois ela é determinante na definição do perfil e características 
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de consumo dos clientes, os produtos que irão procurar e consumir mais, os horários de 

maior demanda, entre outros fatores importantes. 

Para o PROPAN, o principal motivo de escolha da padaria de preferência, pelos 

clientes de todas as classes sociais, é a proximidade da residência. Por isso, identificar o 

lugar certo para instalação de uma padaria requer a análise de alguns pontos importantes: 

- prospecção dos imóveis disponíveis no bairro; 

- Poder aquisitivo da população local; 

- Número de padarias existentes na vizinhança; 

- Qualidade dos produtos oferecidos por elas. 

O ideal é procurar uma área com alta densidade populacional ou grande fluxo de 

pessoas e carros. Especialistas acreditam que a existência de estacionamento para os 

clientes é fundamental.  

Outra possibilidade é o empreendedor dar preferência: à região central da cidade, a 

locais próximos aos terminais de ônibus, metrô ou táxi, isto porque muitas pessoas, no final 

do expediente, quando voltam para casa compram o lanche da noite, principalmente nos 

grandes centros em que não se tem o hábito de jantar. (Ideias de Negócios – Sebrae). 

 

          Conforme descrito acima, tomaremos os devidos cuidados na escolha do 

local, a Panificadora e Confeitaria Maná, estará localizada na Rua Santa Madalena 

Sofia Barat, 683, Bairro Alto, Curitiba, Pr. 

            

A escolha do local para Panificadora e Confeitaria Maná foi objeto de estudo 

em função do atendimento a diversas necessidades, dentre elas, acessibilidade do 

bairro, localização, pois fica próxima a Igreja Matriz do bairro, Posto de Saúde, 

Escola, e é uma localização extremamente residencial. Portanto, com essa 

referência e com o bom acesso, a empresa acredita que terá facilidade para divulgar 

seus serviços à população da cidade. 

           

 4.4 Ambientes da Panificadora 

 

“A estrutura de uma padaria é composta basicamente por um espaço para a exposição dos 

produtos e atendimento ao cliente, uma área para recepção e depósito de matéria prima, uma 

pequena área para administração, um espaço para produção, vestiários e copa. O espaço 

mínimo necessário é 100 m², com a possibilidade de ampliação para investimentos futuros, 

onde 70% desse espaço deverá ser destinado para área de exposição dos produtos e 

atendimento.” (Ideias de Negócios – Sebrae). 
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           A Panificadora e Confeitaria Maná oferecerá ambientes que serão divididos 

da seguinte maneira: 

- Área de Produção (35 m²) 

- Área de Vendas (65 m²) 

- Ambiente externo para consumo (50 m²) 

- Ambiente interno para consumo (15 m²) 

- Vestiário (4 m²) 

- Banheiro para clientes (2 m²). 

 

           O projeto dessa edificação obedece à legislação municipal vigente (Plano 

Diretor, Código de Edificações, Normas de Prevenção de Incêndio e outras) 

elaborado por arquiteto e engenheiro civil regularmente registrado no CREA - Pr. 

Ressalta-se a presteza no detalhamento dos projetos e nas especificações dos 

materiais de acabamento e de um controle na execução das obras. 

 

5. Planejamento Estratégico. 

 

5.1 Análise de Ambiente Interno 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Qualidade nos Produtos Ponto Queimado – diversos ramos 

Produção Própria Público-alvo muito variado 

Qualidade no atendimento Crédito reduzido – Capital de giro 

Ambientização Dedicação dos sócios 

                                   Fonte: Autor Carlos Eduardo Natel Rodrigues / Maio-2015 

 

5.1.1 Descrição do Negócio 

Quantidade e Perfil dos Funcionários: 

 

01 Padeiro 

01 Confeiteiro 

04 Balconistas 

02 Sócios 
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Os indicadores econômicos e demais questões de gestão de recursos 

financeiros serão melhores esclarecidas no capítulo Projeto de Viabilidade 

Econômico do presente Plano de Negócios. 

 

5.1.2 Organização do processo produtivo 

 
Os processos produtivos de padaria são divididos em: 

 

Recepção e estocagem de matéria-prima e produtos acabados - Envolve o 

controle de entrada e saída, prazo de validade e nível de estoque de matérias- primas 

para a produção, embalagens e produtos acabados para o salão de vendas, além do 

envio destes dados para a administração, em tempo hábil. 

Atenção especial deve ser dedicada aos produtos que precisam ser mantidos 

em câmara de refrigeração e congelamento. Nestes casos, é fundamental observar a 

temperatura de recepção, pois se estiver acima da recomendada a vida útil do 

produto pode estar sendo reduzida, independentemente da data de validade. Isto é 

muito importante para itens de revenda como queijos, embutidos, iogurtes, leite 

pasteurizado, etc. 

Produção - O produto deve sair em quantidades mínimas, várias vezes por dia. Os 

horários sugeridos são: 1ª remessa às 5 horas; 2ª remessa às 9 horas; 3ª remessa às 

12h20min, 4ª remessa às 15h30min; 5ª remessa às 17h30min. Na fixação desses 

horários é preciso observar os costumes da população local. Para a 1ª remessa de 

pães ser vendida às 5 horas, o empreendedor precisa estruturar a equipe de 

funcionários de modo a concluir um revezamento de pessoal que garanta 

produtividade e evite desperdício. 

Conforme o movimento e a clientela da padaria, o empreendedor pode 

remanejar estes horários e as quantidades de remessas. A produção de pães em 

cada remessa varia de 350 a 700 unidades, de acordo com o movimento. O setor 

industrial da empresa deverá trabalhar em dois turnos de 8 horas cada, numa média 

mensal de 26 dias. 

Exposição e Vendas - No Salão de Vendas, é preciso criar maneiras 

diferenciadas de exposições. Um produto pode ser exposto de várias maneiras. Além 

disto, precisa-se hierarquizá-los. Existem produtos de melhor qualidade, de melhores 

marcas e, consequentemente, de maior valor. A loja precisa destes espaços de 

exposição diferenciados a fim de dar um maior destaque e valorização para eles. 

Como o pão gera uma frequência quase que diária dos clientes, ele precisa 

estar exposto estrategicamente dentro da loja para que se concretize a venda 

agregada dos outros produtos. Com isso, o balcão do pão deve estar, 

preferencialmente, ao fundo do estabelecimento. Primeiramente, pela proximidade 

com o local onde o produto é feito, facilitando a logística de abastecimento. 
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Existem padarias que utilizam o sistema de auto-serviço. Nelas os produtos 

são expostos no salão e os clientes após terem obtidos os produtos desejados, 

dirigem-se ao caixa para pagamento. 

Há também aquelas padarias onde os produtos solicitados são registrados 

em um tíquete de caixa e posteriormente entregues ao cliente pelos atendentes de 

balcão, que são responsáveis também pela venda de produtos fatiados. 

Em ambos os casos a arrumação dos produtos no salão e expositores, de 

forma a facilitar e estimular a compra, é um tarefa importantíssima. Combinações 

desses dois sistemas, pós-pago e pré-pago, também são comuns. 

A higiene, a organização, além dos cuidados com as instalações são fatores 

importantes dentro do processo produtivo de uma padaria, porém, higiene pessoal é 

um ponto fundamental na busca da qualidade e na prevenção contra a contaminação 

dos alimentos. 

É através das condições de saúde, dos hábitos higiênicos e principalmente da 

postura do manipulador que o sucesso no controle do nível de contaminação de uma 

padaria será determinado. 

Administração - Os dados gerados pelas áreas de controle de estoque, produção e 

vendas são organizados, produzindo informações valiosas sobre a administração da 

padaria, seja sobre o nível e giro do estoque, produtos mais vendidos, número de 

clientes, horários de maior atendimento, etc. Além destas informações a manutenção 

e controle dos registros de empregados, compras, contas a pagar e relacionamento 

com bancos, fornecedores e prestadores de serviço (contadores, técnicos de 

informática, etc.) são tarefas importantes na gestão de uma padaria. (Ideias de 

Negócios – Sebrae). 

 

           Seguindo a referência acima citado sabemos que o pão é um dos produtos 

que apresenta maior consumo, nesta preferência encontra-se o pãozinho francês de 

sal de 50g que representa 50% dos produtos pacificados elaborados. No entanto, a 

Panificadora e Confeitaria Maná também irá oferecer outros tipos de pães como: 

francês, massa fina, integral, de queijo, de forma, de mel, de hambúrguer, pão 

d’água, pão Australiano e afins. A Panificadora também se esforçará para cativar o 

consumidor com o fornecimento de pão quente a toda hora e atendimento de 

qualidade superior. 

 

5.1.3 Fluxo de Produção 

 

  O fluxo de produção da Panificadora Quentão obedecerá a saídas de 

quantidades mínimas, porém várias vezes ao dia. Os horários que iremos produzir 
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são: 1º remessa às 7h:00m, 2º às 10h:00, 3º às 14h:30, 4ª às 16h:40 e 5ª às 18h30. 

Esses horários poderão ser alterados conforme se apresentar o consumo dos 

clientes da padaria, isso será observado de acordo com o costume e horários de 

compras. A produção de pães em cada remessa variará de 120 a 250 unidades, 

esta produção poderá ser modificada de acordo com o movimento e fluxo de 

clientes.  

 

           5.2 Análise de Ambiente Externo 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Colégio próximo Preço dos insumos 

Clientela fiel Concorrência antiga na região 

Desenvolvimento de novos produtos Obra futura da prefeitura 

                                                   Fonte: Autor Carlos Eduardo Natel Rodrigues / Maio-2015 

 

5.2.1 Concorrentes 

 

           O ramo de panificação continua em expansão. Devido a modernização 

econômica e da exigência do mercado para melhor prestação de serviços, os 

consumidores buscam de seus prestadores maior atenção e zelo. Desta forma as 

empresas que atualmente concorrem neste mercado com a Panificadora e 

Confeitaria Maná, devido a localização no bairro são: 

 

Nome Distância Ponto forte Ponto fraco Tempo comercio 

Pan. Schwab 300 mts Tempo comércio Ambiente 30 anos 

Pan. Kikuti 700 mts Localização Atendimento 4 meses 

Pan. Dee Mari 2 km Produtos Atendimento 8 anos 

Pan. Trigalli 1,6 km Estrutura Produtos 6 anos 

                                 Fonte: Autor Carlos Eduardo Natel Rodrigues / Maio-2015 

 

 Após a análise da concorrência, foi possível traçar um plano estratégico mais 

coerente com as necessidades da região. 
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5.2.2 PLANO ESTRATÉGICO 

 

5.2.2.1 Missão 

 

           Nossa missão é oferecer produtos que estejam sempre de acordo com os 

desejos e necessidades dos clientes investindo-se constantemente nos processos e 

produtos da empresa, visando sempre surpreender nosso cliente. 

 

           5.2.2.2 Visão 

 

           Nossa visão é de nos tornarmos referência no ramo de panificação e 

confeitaria na região norte da cidade, além disso expandir nosso empreendimento 

para outros bairros da cidade, chegando em 5 anos ao número de 10 unidades 

próprias. 

         

   5.2.2.3 Definição do Posicionamento de Mercado 

 

           A Panificadora e Confeitaria Maná visa se tornar referência no segmento de 

panificação na região norte de Curitiba, através de uma inovadora e eficiente 

prestação de serviços e venda de produtos, além de proporcionar as mais variadas 

opções de pães, doces e salgados, com conforto e segurança alimentar. 

 

           Como uma das ações para manter-se bem no mercado de panificação, a 

Panificadora buscará estabelecer parcerias com fornecedores, bem como unir-se a 

projetos sociais dos quais poderá contribuir socialmente com a integração social de 

jovens no mercado de trabalho, oferecendo vagas do Programa Menor Aprendiz, 

para o ensino de técnicas de atendimento ao público, vendas e até manipulação de 

massa para a confecção de pães, bolos e doces em geral fabricados na 

Panificadora. 

 

5.2.3 Consumidores 

 

           O público alvo da Panificadora e Confeitaria Maná são adultos em geral, 

assim como famílias, aqui inseridos crianças, adolescentes, jovens e pessoas da 
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melhor idade, isso porque embora crianças e adolescentes não apresentem poder 

de compra efetivo, os mesmos são indivíduos influenciadores da decisão de compra. 

O perfil que a Panificadora e Confeitaria Maná busca são pessoas que residem ou 

trabalham na área próxima a sua localização e que necessitam de um diferencial de 

ambiente e qualidade dos produtos oferecidos para este mercado de panificação, 

doces e salgados. 

 

5.2.4 Fatores Econômicos 

 

Seguindo uma proposta de crescimento dos empreendimentos privados e por 

compreender que para manter-se atuante no mercado de alimentação em específico 

de panificação, a Panificadora e Confeitaria Maná vem trazendo esse diferencial 

gastronômico para o bairro, entendendo que o consumidor local estará sendo 

servido de um produto de qualidade, conforto e segurança alimentar e que o atual 

cenário econômico do Estado permite a inserção de mais um empreendimento no 

ramo de panificação. 

 

5.2.5 Fatores Tecnológicos 

 

           Panificadora e Confeitaria Maná envidarão esforços para se manter 

atualizada e para entregar aos seus consumidores conforto e qualidade, buscando 

através dos avanços tecnológicos ferramentas para sua atuação e execução de 

seus serviços. Medidas como instalação câmeras nas áreas externas, como pátio 

frontal que também servirá de estacionamento, bem como nas áreas internas, salão 

principal de atendimento e venda de produtos, para garantir segurança tanto aos 

colaboradores como aos clientes. 

 

Contará ainda em seu atendimento como ferramentas de hardware e software 

para as atividades dos operadores de caixa, visando rapidez na recepção e 

conclusão das compras. A Panificadora ainda contará com fornecimento de 

ambiente wi-fi em toda área do estabelecimento. Oferecerá ainda facilidades de 

pagamento, onde serão aceitos todas as operadoras de cartões. 
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6. Plano de marketing e comercialização. 

 

6.1 Produto 

 

           Os produtos e serviços oferecidos pela Panificadora e Confeitaria Maná 

pertencem ao ramo de panificação e confeitaria, descritos anteriormente no item 4.1. 

 

6.2 Preço 

 

           A política de preço praticada pela Panificadora e Confeitaria Maná 

proporcionará ao cliente um preço de mercado, uma vez que produtos de 

panificação seguem as práticas de preço já estabelecidas no mercado. O que 

diferencia a escolha pela Panificadora é custo-benefício, uma vez que sua 

localização e rapidez de atendimento oferecida, o preço de mercado dos produtos foi 

realizado através de pesquisa na concorrência, abaixo os valores médios dos 

principais itens do ramo de panificação: 

 

Panificadora Pão Queijo Presunto Salgados Bolo Seco Doces 

Schwab R$ 7,50 Kg R$ 22,90 Kg R$ 22,90 Kg R$ 2,75 un R$ 17,90 kg R$ 3,20 un 

Kikuti R$ 8,90 Kg R$ 27,90 Kg R$ 25,90 Kg R$ 4,00 un R$ 21,90 Kg R$ 3,80 un 

Dee Mari R$ 8,50 Kg R$ 29,90 Kg R$ 27,90 Kg R$ 4,00 un R$ 20,90 Kg R$ 3,70 un 

Trigalli R$ 8,50 Kg R$ 29,90 Kg R$ 27,90 Kg R$ 4,00 un R$ 21,90 Kg R$ 3,80 un 

Maná R$ 7,50 Kg R$ 24,90 Kg R$ 22,90 Kg R$ 3,50 un R$ 19,90 Kg R$ 3,50 un 

Média Mercado R$ 8,18 Kg R$ 27,10 Kg R$ 25,20 Kg R$ 3,65 un R$ 20,50 Kg R$ 3,60 un 

                                    Fonte: Autor Carlos Eduardo Natel Rodrigues / Maio-2015 

 

6.3 Praça 

 

           Sabe-se que o pão é um alimento consumido por toda a população, porém a 

localização da panificadora exerce e define o perfil de seu consumidor. No caso da 

Panificadora e Confeitaria Maná o fator determinante para a escolha de sua 

localização, é que o bairro em questão é carente de uma panificadora com produtos 

de qualidade, com idéias inovadoras. A localização ganha destaque pelo fato de que 

são moradores antigos, clientes que poderemos fidelizar facilmente, além disso o 
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poder aquisitivo de onde a panificadora ficará é muito alto, com isso projetamos o 

tiket médio de R$ 12,30, frente a média de mercado que é R$ 9,15, segundo dados 

fornecidos pela ABIP. 

 

No salão principal que será o de atendimento e exposição dos produtos, nas 

paredes da Panificadora serão apresentados quadros temáticos, contando a história 

e curiosidades sobre o ramo de panificação, assim enquanto os clientes esperam 

pela conclusão de suas compras, podem também adquirir certo conhecimento sobre 

o pão, suas origens e curiosidades pelos séculos de sua existência. Este clima de 

magia, tendo a encantar o cliente com o local da compra. 

 

6.4 Promoção 

 

6.4.1 Propaganda 

 

           As campanhas publicitárias serão focadas com a finalidade de atrair os 

clientes para desfrutar dos mais saborosos pães e doces. Assim são utilizados os 

seguintes meios de mídia de divulgação para que sejam criadas expectativas, 

sonhos e magia em relação aos serviços oferecidos, estimulados através de: 

 

- Outdoors; 

- Criação de website (visualização prévia dos produtos); 

- Vinculação de propaganda em rádio, televisão e internet e ainda nas embalagens 

da Panificadora; 

- Entrega de panfletos contendo as informações dos produtos e as promoções 

semanais e/ou mensais da Panificadora. 
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6.4.2 Logomarca para a Panificadora e Confeitaria Maná 

 

7. Projeto de viabilidade econômico financeira. 

 

7.1 Demonstrativo de Investimento 

 

Descrição Quantidade Valor Unid. Valor Total

Maquinas e equipamentos Diversos R$ 37.424,00

Reforma Diversos R$ 18.000,00

Equipamentos Informatica Diversos R$ 3.500,00

Utensilios Diversos R$ 1.800,00

Móveis Diversos R$ 3.200,00

Aquisição do ponto R$ 25.000,00

R$ 88.924,00  

 

 Vale ressaltar que não haverá necessidade de captação de recurso para a 

implantação da panificadora. 

 

7.2 Demonstrativo de Receitas x CMV (Projetado crescimento linear de 5% ao 

mês). 

 

- Anexo 1 

  

7.3 Custos Fixos 

 

- Anexo 2 
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 7.4 Resultado Operacional 

  

- Anexo 3 - Ano 2015 

- Anexo 4 - Ano 2016 

 

 7.5 Política de comercialização 

- Dinheiro: 60% 

- Débito: 25% 

- Crédito: 10% 

- Refeição: 3% 

- Alimentação: 2% 

- Compras a prazo: 70% do total 

- Compras à vista: 30% do total 

- Folha de pagamento: 5°. Dia útil 

- Impostos e taxas: Todo dia 10. 

- Pagamento aos fornecedores: do 5° dia útil até o dia 25. 

 

 7.6 Indicadores Econômicos Anuais 

 

- Lucratividade: 6% antes da retirada de participação societária. 

 

- Rentabilidade bruta: 26%. 

 

- Ponto de Equilíbrio: R$ 37.067,90, este é o valor de vendas mínimo que a 

panificadora deverá apresentar para honrar seus compromissos. 

 

- Payback (Refere-se ao tempo necessário para se recuperar o investimento inicial): 

42 meses, levando em consideração as depreciações. 

 

- VPL (Utilizado para tomar a decisão de aceitar ou rejeitar o projeto. Após os 

cálculos, se o valor encontrado foi igual ou superior a 0 (zero), o projeto é 

economicamente viável, caso contrário, inferior a 0 (zero), o projeto deverá ser 

rejeitado: R$ 69.763,99. 
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- TIR (Para um projeto ser aceito, a TIR precisa exceder ou pelo menos se igualar ao 

custo de capital ou custo de oportunidade da empresa. Isso garante que ela esteja 

obtendo mais do que seu retorno exigido. 
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8. Conclusão. 

 

           Este ramo de empreendimento faz parte do comércio mundial há séculos, 

uma vez que a humanidade sempre consumiu este tipo de alimento. O ramo de 

panificação ainda apresenta uma considerável demanda, não pelo seu produto em 

si, que é a venda de pães, mas é o diferencial e a localização das empresas de, que 

em muitos lugares ainda geram procura pela facilidade de acesso e forma de 

atendimento, bem como os serviços e produtos agregados as panificadoras, 

oferecendo além dos pães tradicionais, agradável ambiente para lanches, cafés e 

demais produtos. 

 

Tais inovações no ramo da panificação resultaram na modernização das 

linhas de produção e forma de tratar os clientes. Não distante destas mudanças, 

proprietários de panificadoras foram em busca destas melhorias,  

 

Atenta ao crescimento dos empreendimentos neste ramo, a Panificadora e 

Confeitaria Maná vem trazendo esse diferencial gastronômico para o bairro, 

entendendo que o consumidor local estará sendo servido de um produto de 

qualidade, conforto e segurança alimentar e que o atual cenário econômico do 

Estado permite a inserção de mais um empreendimento no ramo de panificação. 

 

Efetuando a análise financeira e considerando os custos estimados para o 

início e sustentação da Panificadora, este Plano de Negócios oferece um cenário de 

que é possível iniciar as atividades e com atenção e zelo administrativo avaliar 

sempre como poderão ser melhoradas as técnicas de administração desta 

Panificadora, uma vez que quando se atenta para os clientes internos e os externos, 

qualquer negócio tende a identificar seus pontos fortes e fracos, bem como as 

ameaças e oportunidades que o mercado apresentará ao longo de sua existência 

empresarial. 
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10. Glossário 

 

Acabamento - Tratamento dado a massa, momentos antes de ser forneada e/ou após o 

forneamento."Aumentar a força da massa" - Significa aumentar o aditivo à receita ou dar mais tempo 

de boleamento. 

Boleamento - Dar forma de bola à massa. O boleamento facilita ao padeiro visualizar o crescimento 

da massa e favorece a reestruturação das moléculas de glúten e retenção de gás na massa. 

"Cálculo de fermentação" - Cálculo que possibilita fazer o ajuste do tempo de fermentação em função 

do tempo disponível de produção. 

"Cálculo de produção" - Cálculo que informa com precisão a quantidade necessária ao 

balanceamento de uma receita. Dentre os métodos mais conhecidos se destaca o "Método do 

Padeiro", em que os ingredientes são calculados com base na farinha, cuja quantidade seja ela qual 

for, corresponde a 100%. 

Cozimento - Momento em que a massa colocada no forno é cozida e tem sua crosta formada; é o 

mesmo que forneamento ou assamento. 

"Descanso da Massa" - Etapa de produção em que a massa é deixada em repouso para recuperar 

sua extensibilidade. 

Elasticidade - É a propriedade da massa de se portar como elástico quando esticada. 

"Envelhecimento do pão" - Processo inevitável pelo qual o pão passa. Inicia-se logo que a massa 

cozida começa a ser esfriada, caracterizando-se pela retrogradação do amido, que expulsa a água 

que o envolve e pela diminuição da temperatura da massa. 

Esponja - É a primeira fase do processo de mistura dos ingredientes, denominada também de pré-

fermentação. 

Extensibilidade - É a propriedade da massa de se estender sem se rasgar, retornando ao estado 

inicial. 

'Farinha forte" - Farinha com grande poder de absorção ; é também conhecida com farinha de glúten 

duro. Ideal para fabricação do pão francês. 

"Farinha fraca" - Farinha com pouco poder de absorção; é também conhecida como farinha de glúten 

mole. 

Fornear - Ato de assar, trabalhar como forneiro. 

Giletar - Cortar a superfície da massa. 

Glúten - Composto de farinha responsável pela estruturação do pão. Grumos - 

partículas duras que podem surgir nos produtos mal elaborados. 

Impanificável - Algo impossibilitado de ser utilizado na panificação. 

"Massa aerada" - Massa leve. 

"Massa forte" - Massa que cresce verticalmente e não abaixa quando tocada com os dedos. 

"Massa fraca" - Massa que cresce horizontalmente e ao ser tocada com os dedos afunda. 

"Métodos de panificação" - Métodos de fabricação de pães dentre os mais conhecidos destacam-se 

Esponja, Direto, Chorleywood (Método Direto Rápido) Esponja Líquida (Processo contínuo) e AFA 

(Método Direto) Eles se diferenciam basicamente nas etapas de mistura e fermentação da massa. 
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"Modelagem da Massa" - Etapa de fabricação de um produto em que é dado forma aos 

pedaços da massa. 

"Oxidação da massa" - Fenômeno que ocorre na massa enquanto está sendo realizado o assamento. 

O resultado da oxidação é o branqueamento e o fortalecimento da rede de glúten em intensidade 

proporcional ao tempo de assamento. 

"Ponto ideal" ou "ponto de massa" - Ponto em que a massa está lisa, coesa, homogênea e, ao 

mesmo tempo, extensível e firme. 

Reforço - É a segunda fase do processo de mistura dos ingredientes. A primeira fase é a esponja. 

"Sacos de farinha desmanchados" - Índice que mede o nível de produção de uma padaria, medido 

com base nos sacos de farinha de trigo consumidos no processo de fabricação, durante determinado 

período. Exemplo: "Esta padaria desmancha 40 sacos por mês". 

“Sova de pão” - as células do fermento produzem muito dióxido de carbono. O pão fica tão aerado 

porque a massa captura e prende o dióxido de carbono que o fermento produz. Ela faz isto porque a 

farinha contém uma proteína chamada glúten. O glúten é uma proteína que forma cadeias como um 

fio. Misturando (ou melhor, sovando) a massa, o glúten se desenvolve em cadeias longas e 

entrelaçadas. Sovar é melhor para desenvolver estas cadeias porque o ato de sovar, as cadeias não 

se partem. Quando se sova uma massa de pão, criam-se cadeias de glúten. Se fôssemos pular a 

parte da sova, o pão não iria crescer muito bem, todo o dióxido de carbono no fermento borbulharia e 

escaparia pelo lado de cima da massa ao invés de ser capturado dentro da massa elástica. 

Untuoso - Untado com gordura, lubrificado, gorduroso. (Ideias de Negócios – Sebrae). 
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11. Anexos 

 

Anexo I: Demonstrativo de receita x CMV 

Anexo II: Custo Fixo 

Anexo III: DRE 2015 

Anexo IV: DRE 2016 

 

 

 


