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RESUMO 

O presente Plano de Negócio tem o objetivo de identificar a viabilidade da implantação 

de uma casa de massas na região de Paranaguá, com foco de utilização de recursos 

de novas tecnologias agregado ao mercado de refeições prontas. O controle 

financeiro, dos estoques e efetividade no controle de acesso para agilizar atendimento 

reduzir custos e oferecer um atendimento de qualidade. 

A pesquisa e o trabalho e analise de estratégia para implementação deste tipo de 

negócio também poderá ser utilizado como base de consulta de plano de negócio para 

empresas com características semelhantes que tenham interesse em constituir uma 

empresa deste segmento. 

 

 

Palavras chave: Massas, tecnologia, bom atendimento, controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The business plan this aims to identify the feasibility of implementing a mass house in 

Paranaguá region, focusing on the use of new technologies added to the ready meals 

market resources. The financial control, inventory and effectiveness in the access 

control to streamline service to reduce costs and provide quality care. 

The research and analysis work and strategy for implementing this type of business 

can also be used as the basis of business plan consultation for companies with similar 

characteristics who are interested in establish a business in this segment. 

 

Palabras claves: Pasta, technology, good service, control 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O presente Plano de Negócios tratará da análise da viabilidade da criação de 

uma Casa de Massas no nível de pequena empresa, com atendimento diretamente 

no estabelecimento e como diferencial utilizando a tecnologia como forma atrativa ao 

cliente. 

Os clientes focais deste negócio, serão consumidores que buscam comida de 

qualidade, com praticidade por entregas das refeições no seu local de trabalho ou 

residência e agilidade no atendimento oferecendo refeições rápidas em um ambiente 

acolhedor e com possibilidade de pedidos via aplicativo. 

Ainda que o momento no Brasil é de crise, como podemos perceber a situação 

da economia atual, de acordo com dados do Sebrae podemos identificar um mercado 

potencial sendo o gasto com alimentação o segundo maior crescimento no segmento 

de refeições e serviços com valor agregado sendo um diferencial atrativo para os 

clientes. 

Identificado através da análise de viabilidade a expectativa é de um lucro 

líquido anual de 649 mil, margem bruta de 65%, o que demonstra bom retorno sobre 

investimento. 

Como a localização do negócio será próximo de agências bancárias, lojas de 

departamento, colégio, posto de gasolina e em uma avenida muito movimentada, 

tende assim oportunidade de carteira de clientes bem diversificada. 

O ambiente organizado de maneira a buscar a praticidade para o atendimento 

diretamente no local sem aumentar com custos de garçom uma vez que o próprio 

cliente é quem solicita a sua refeição diretamente no balcão e sai com o prato pronto, 

também o atendimento no serviço de pedido pelo aplicativo onde o cliente escolhe o 

prato com os opcionais de ingredientes e o pedido vai direto para o sistema do 

estabelecimento. 

O principal ponto neste negócio é buscar a agilidade servindo uma refeição 

prática, saudável e que o cliente tenha a opção de fazer a sua escolha de maneira 

interativa. 
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2. A EMPRESA – DESCRIÇÃO GERAL 

 

Uma casa de massas com preparo dos pratos por solicitação dos ingredientes 

conforme o gosto do cliente, com agilidade o cliente pode solicitar através de um 

aplicativo para que os pedidos com entrega e atendimento diretamente no 

estabelecimento  

O ponto principal do negócio é a venda de alimentos prontos para consumo 

fora do lar, e venda através de aplicativo para entrega na residência do consumidor, 

com pedidos através de aplicativo. 

A marca para a empresa ficou denominada como “La Pasta di Maria”. 

A Visão: é ser a preferência dos clientes neste segmento com lucratividade, 

bom atendimento e qualidade nos produtos. 

A Missão: Ser percebida pelos nossos clientes como uma empresa de 

refeições com sabor e qualidade diferenciados, encantar sempre com o melhor 

atendimento. 

Os Valores: Qualidade no preparo do produto, Foco no Cliente, Agilidade, 

Valorização das pessoas, Responsabilidade socioambiental. 

Ainda que existam pizzarias e restaurantes, não possui nenhum 

estabelecimento na região com características semelhantes, agilidade no 

atendimento, facilidade nos pedidos realizados através do aplicativo, tendência do 

consumidor utilizar mais a internet no dia a dia; 

Como forma de diferencial será utilizado a tecnologia do aplicativo onde os 

pedidos dos pratos e entrega, será no aplicativo de celular, vinculado ao sistema do 

estabelecimento; 

O mercado em que está inserido é de refeições prontas na área de alimentos. 

Os fornecedores são o mercado varejista de alimentos e os consumidores são 

o público em geral que consome refeição pronta e busca rapidez e facilidade, demais 

consumidores que desejam refeições prontas com preços fixos. 
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3. ANÁLISE DE MERCADO 

 

O ramo de alimentação fora do lar é uma tendência que pode até reduzir o 

valor do consumo, mas não diminui, pois, as famílias ainda que reduzam esta 

quantidade não eliminam. De acordo com a pesquisa do SEBRAE conforme quadro 

abaixo a venda de alimentos prontos tem um mercado em potencial, considerando 

ainda o aumento do perfil de pessoas solteiras, combinado com a tendência da 

procura por vendas pela utilização da internet que tem um aumento bem significativo 

é o foco do projeto. 

 

 

 Figura 1 - Fonte- Sebrae 

O produto oferecido será tanto atender o cliente diretamente no 

estabelecimento pois não há em horário e almoço na região nenhum local que atenda 

com refeições rápidas para este tipo de consumidor. No período da noite e finais de 

semana na cidade não foi identificado nenhuma empresa que ofereça serviço com 

vendas e pedidos através de aplicativo e nem a venda de massas onde o cliente pode 

escolher os ingredientes e ter a opção de montar o próprio prato conforme o seu gosto 

com ingredientes a sua escolha. 
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O objetivo é que seja rápido e prático, e com o diferencial da opção de o cliente 

poder receber em sua própria casa quando não puder ir até o local. 

Os custos da locação do imóvel na região são baixos, e o imóvel não precisará 

de grande reforma, os móveis serão básicos pois não precisa ser um local sofisticado. 

O sistema onde o cliente vai até o balcão para escolher os ingredientes junto 

ao buffet para aguardar até que o atendente termine de preparar rapidamente o seu 

prato e se dirija para a sua mesa, faz com não seja necessário um ambiente muito 

grande e nem seja preciso muitos funcionários reduzindo os custos fixos com pessoal. 

 

A. Análise Setorial 

 

O Mercado de refeições prontas para o consumidor que busca praticidade é 

o público alvo deste negócio, onde ele pode tanto solicitar através do aplicativo quanto 

consumir no próprio estabelecimento. Na região não há muitos segmentos ainda neste 

tipo de negócio o que possibilita uma oportunidade de ganhar mais mercado. 

O mercado para qualquer empreendimento é um risco, mas a diversificação e 

o investimento também abrem uma concorrência onde pode-se ter uma oportunidade 

para crescer. Prestar um atendimento de qualidade e servir refeições rápidas é o ponto 

que deve ter como diferencial. 

Alimentos frescos e de qualidade serão encontrados facilmente em 

distribuidores da região, como as bebidas e demais itens que irão compor o mix de 

produtos para abastecer o estoque. 

Os principais clientes serão os consumidores que trabalham nas empresas 

localizadas próximas da região e os que farão os pedidos através do aplicativo. 

Como o valor da refeição terá um preço fixo e único pelo valor da refeição torna-se 

atrativo e de fácil acesso ao consumidor pois não é um valor alto. 

A economia em 2015 devido toda crise no setor econômico leva a uma alta nos juros 

o que como tendência o consumidor se torna mais conservador e menos 

consumista, como nos mostra o quadro abaixo a taxa Selic está em 14%. 
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Taxas Selic de 05/10/2015 

Data 
Taxa 

(%a.a.) 
Fator 
diário 

Base de cálculo 
(R$) 

Estatísticas 

Média Mediana Moda 
Desvio 
padrão 

Índice 
de 

curtose 

05/10/2015 14,15 1,00052531 516.227.165.693,79 14,15 14,14 14,15 0,02 1.939,70 

 
Tabela 1 -  Taxa Selic 

 

A expectativa para 2016 é que para os próximos anos seja de uma melhoria 

em toda a crise econômica e que para o início de um negócio pode-se enfrentar 

problemas e riscos, devido todo o investimento e necessidade de capital e 

financiamentos a serem feitos custos envolvidos incialmente, mas uma boa 

estratégia em redução de custos fixos e um bom planejamento pode levar ao 

sucesso do negócio. 

Outro ponto ainda é por ser um negócio ainda novo na região e a falta de 

experiência da equipe que deve estar bem treinada para que possa atender bem e 

que a expectativa do cliente esteja de acordo com o esperado fidelizando e criando 

uma boa carteira de clientes devido à concorrência.  

 

B. Análise da Demanda 

 

Os clientes que frequentarão o estabelecimento serão bem diversificados, 

pois ao aplicarmos um preço único por prato torna-se atrativo ao cliente não fazendo 

distinção de perfil de consumidor. A modalidade de entrega permite que atinja não 

somente a região próxima, mas também outros bairros, de Paranaguá.  A compra 

poderá ser na modalidade de balcão ou serviço de entrega. 

 

Encontramos no bairro um mercado potencial entre eles temos: 2 escolas, 

posto de gasolina, Lojas Havan, diversas lojas pequenas, 2 agências bancárias, 2 
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Concessionárias (Chevrolet e Volkswagen), 5 igrejas, 1 Hospital, 1 posto de saúde, 1 

estádio de futebol. 

Além dos clientes que concentram os pedidos através da entrega, outro 

mercado alvo são as empresas portuárias da região, e novas empresas que estão se 

instalando próximas, entre elas a Klabin e uma concessionaria da Renault, são cliente 

onde podemos oferecer o serviço de entrega. Principalmente as empresas portuárias, 

que não possuem restaurantes e lanchonetes próximas, com refeições de qualidade, 

e a facilidade e a comodidade do aplicativo estariam atingindo também este tipo de 

consumidor que trabalha por escala e não tem como pedir sua refeição ou lanche. 

Conforme dados do Sebrae os negócios com tendência a serem promissores 

são os que tem valores agregados associados ao uso da tecnologia. A expectativa é 

de que cresça e que este tipo de negócio atinja todo o tipo de público.  

            

Figura 2 - Fonte- Sebrae  

O ambiente deve ser agradável para os clientes que irão frequentar o local e 

o local que está localizado é estratégico, pois facilita tanto para quem irá frequentar 

quanto para a saída das entregas, pois é de fácil acesso e está no ponto central da 

cidade. 
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C. Análise da Concorrência 

 

Na Avenida Dr. Roque Vermelha onde o negócio será instalado possui várias 

lanchonetes, pizzarias e restaurantes, no entanto nenhum com estrutura semelhante. 

Esta avenida está em crescimento e diversas empresas se instalando na região. Como 

o atendimento será em dois horários a expectativa é que a empresa seja mais 

potencial de ganhar mercado que os concorrentes visto que a maioria está 

concentrada com foco em clientes que consomem durante a noite. O tipo de refeição 

oferecida também devido ao valor e tipo de prato é opção que atende diversos tipos 

de público.  

Os concorrentes que se concentram em atendimento durante a noite totalizam 

11 e durante o dia 4, a concentração no período da noite tem a opção de entrega, no 

entanto durante o dia não foi encontrado esta modalidade. 

 

PRINCIPAIS CONCORRENTES 

NOITE DIA 

1 DOM PATITUICI PIZZARIA 1 BISTRO PARK RESTAURANTE 

2 MAHLE CHOPERIA 2 VITORIA GRILL RESTAURANTE 

3 BALAIO DI FRANGO 3 VIEIRAS GRILL RESTAURANTE 

4 40 TIPOS DE PASTEIS 4 LA FAVORITE RESTAURANTE 

5 DISK TONI PIZZARIA     

6 MAX ESPETO     

7 DOUG PIZZARIA     

8 PARU HOT DOG     

9 PRENSADO HOT DOG     

10 TEPANHAKI     

11 GAIJIN COZINHA ORIENTAL     
Tabela 2 -  Principais Concorrentes 
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4. OFERTA DA EMPRESA 

 

O plano de negócio tem o objetivo de abrir uma casa de massas onde o cliente 

escolhe o ingrediente do seu prato, em uma avenida de Paranaguá, litoral do Paraná, 

para o público pedir refeições no próprio estabelecimento de maneira rápida ou 

através do aplicativo. Todo o sistema integrado com o estoque e financeiro do 

estabelecimento, para ter todo controle logístico, financeiro e operacional.  

A inovação é a busca da tecnologia como estratégia de marketing e também 

para ter menos custos com pessoal e conseguir agilidade no atendimento. 

 

MATRIZ - SWOT 

Analise Swot Ambiente Interno Ambiente Externo 

Pontos Fortes 

Forças Oportunidades 

- Tecnologia 
- Controles Internos 
- Agilidade 

- Parceria com Empresas 
- Novos clientes potenciais 
- Localização estratégica 
 

Pontos Fracos 

Fraquezas Ameaças 

- Falta de experiência 
- Treinamento dos funcionários 
- Investimento e retorno de capital 

- Crise econômica 
- Competitividade 

Tabela 3 -  Matrix SWOT 
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5. PLANO OPERACIONAL 

 

A estrutura será estará localizada na Av. Roque Vernalha em um imóvel 

locado, com a reforma na estrutura para adaptação do ambiente de um restaurante. 

A adaptação da cozinha e banheiros móveis e todo o local como também a fachada 

com a marca da empresa. 

 

5.1. Atendimento e Produção 

 

O horário de atendimento ao público será de terça a domingo das 11 horas da 

manhã 14 horas e das 19 hs às 01:00 horas. 

O preço médio a ser aplicado será de R$ 18,00 por prato para consumo no 

local e para entrega com acréscimo da taxa de serviço e a bebida o valor médio de 

R$ 5,75 o total previsto de consumo por refeição R$ 23,50. 

Os clientes terão atendimento em duas formas e o estabelecimento precisa 

estar adaptado consumo no local e pedidos para entrega e o estabelecimento deve 

estar adaptado. 

Clientes que consomem no local: Haverá o sistema de catraca para controle de 

acesso e comanda para que seja computado todo o consumo do cliente dentro do 

estabelecimento. Haverá um sistema de buffet onde o atendente irá permitir que o 

cliente 1 tipo de massa 1 molho e até 7 ingredientes que irão compor o seu prato, para 

cada item que o cliente queria adicional existe o custo extra. Antes de sair o cliente 

deve efetuar o pagamento da sua comanda, através, de cartão de crédito débito ou 

dinheiro, para que possa sair do local através da catraca de controle de acesso.  

Clientes que solicitam através do aplicativo: O sistema de aplicativo permite que o 

cliente escolha 1 tipo de massa 1 tipo molho e até 7 ingredientes que irão compor o 

seu prato, para cada ingrediente adicional existe o custo extra. O cliente determina o 

local de entrega, efetua o pagamento através de cartão de credito ou débito, ou caso 

escolha o pagamento em dinheiro no ato da entrega, o pedido para o sistema do 

estabelecimento que processo o pedido para a cozinha preparar o prato assim que 
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confirmado o pagamento/pagamento posterior para clientes cadastrados. Após o 

pedido pronto é direcionado para a entrega. A cozinha também estará adaptada para 

as demandas de entregas externas. 

  

5.1.2. Oferta de Produtos 

 

O cardápio e produtos oferecidos pelo estabelecimento será de maneira onde 

o cliente tem a opção de escolher os itens que compõe o prato. Pode ser escolhido 

outros itens mais será cobrado valores adicionais ao prato. O cardápio de bebidas 

oferecido será composto de sucos, refrigerantes diversos.  

 

Tabela 4 – Cardápio  

 

VALOR

1 TALHARIN 20,00        1 ERVILHA

2 PENNE 20,00        2 MILHO

3 SPAGHETTI 20,00        3 TOMATE

4 RAVIOLLI 20,00        4 CEBOLA

5 CAPELETTI 20,00        5 PIMENTÃO

6 CALABRESA

BEBIDAS 7 BACON

1 Refrigerante lata diversos 4,50          8 QUEIJO MUSSARELA

2 Agua garrafa 500 ml com gás 2,00          9 ALHO MOIDO

3 Agua garrafa 500 ml sem gás 2,50          10 AZEITONA VERDE

Suco natural 11 AZEITONA PRETA

1 Morango 5,00          12 PALMITO

2 Maracujá 5,00          13 CHAMPIGNON

3 Laranja 5,00          14 PEITO DE PERU

4 Acerola 5,00          15 CEBOLINHA VERDE

5 Manga 5,00          16 SALSINHA

6 Limão 5,00          17 PRESUNTO

7 Abacaxi 5,00          

Adicional com Leite 2,00           MOLHO

1 MOLHO BOLONHESA

2 MOLHO BRANCO

3 MOLHO AO SUGO

Para cada item adicional R$ 2,00 de acréscimo

MASSAS

CARDÁPIO

ADICIONAIS SEM CUSTO ATÉ 7 ITENS
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5.2. Localização e Layout 

 

A localização é estratégica conforme mencionamos e para facilitar o acesso e 

entrega como também a montagem da estrutura em um ponto que os clientes com 

frequência circulem pelo local. O tamanho do ambiente deve acomodar em torno de 

10 a 12 mesas para refeições com uma área de 40 m².  

 

5.2.1 Planta do Estabelecimento e Layout 

 

Podemos visualizar abaixo o esboço da planta do estabelecimento e layout 

com perspectiva da organização dos locais. 

 

Figura 3 - Layout em 2d 
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Visualização em 3D do estabelecimento  

 

Figura 4 -  layout em 3D 

5.3 Tecnologia e Controles 

 

Quanto a tecnologia utilizada ela estará toda integrada com o sistema 

financeiro estoque, caixa, para que existe um controle integrado em um único local. 

As vendas feitas pelo aplicativo também estarão contempladas na mesma plataforma 

e estrutura para emissão de notas fiscais controle de estoque, relatórios, incluindo 

ainda contas a pagar, para que a visão do fluxo de caixa seja integrada em uma única 

base.  

O sistema de controle através de catraca e comanda diminui a necessidade 

de funcionários para controlar e monitorar o fluxo das pessoas e garante uma melhor 

efetividade nas cobranças, ainda que um custo alto a curto prazo, é um investimento 

que garante eficiência e menor risco de fraude. 
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5.4. Logística Entrega 

 

Para entrega dos pedidos será utilizado o serviço terceirizado de moto boy 

para que não exista custos fixo diretamente ligado a produção pois não estamos 

visando lucro neste item seria apenas um valor agregado, o objetivo seria ganhar mais 

vendas com o delivery. 

O preço médio de entrega conforme pesquisa feita na região é de R$ 5,00, a 

distância dos bairros o mais longe fica em torno de 5 km, por ser uma distância 

próxima o tempo de entrega, ficará na média de 15 minutos.  

 

Figura 5 - Mapa de entrega 

 

5.5. Fornecedores 

 

Os produtos para produzir as refeições serão todos adquiridos em 

distribuidores atacadistas locais através de pesquisa de preço do qual na ocasião 

estiver mais viável e oferecer a melhor oferta e prazo, atacadistas foram os com 

menores preços localizados entre eles Super Muffato, Rosibrás Atacadista, 

Distribuidora a Mineira, Torqueti Distribuidora de Bebidas, Spaipa S.A, com vendas 

para 15 e 30 dias.  
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5.6. Estrutura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Organograma Operacional 

 

A Empresa atenderá em dois turnos, no horário do almoço e a noite e será 

necessário um quadro total de dez funcionários que desempenham as funções 

administrativas, financeiras, operacionais e logísticas. 

A Diretoria Geral será responsável sobre toda a organização da empresa e 

estruturação bem como administrar o planejamento financeiro, desempenho 

operacional, e volume de vendas, etc., e será o proprietário que desempenhará esta 

função. 
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No Setor Operacional os funcionários desta área serão responsáveis em repor 

o estoque de produtos, cortar os mantimentos, realizar o compra dos produtos e 

realizar a limpeza da cozinha, preparar os alimentos para venda externa e interna, etc. 

A responsabilidade do caixa é receber os pedidos de vendas externas repassar ao 

setor operacional, cobrar os valores dos itens vendidos, fechar as vendas das 

comandas, registrar as vendas, fechar o caixa, realizar os fechamentos diários e 

mensais dos recebimentos, realizar os depósitos e repassar para Diretoria geral.  

No Setor Administrativo o Caixa será responsável por, definir os candidatos e 

realizar treinamentos com os funcionários, realizar a compra dos uniformes, 

providenciar as propagandas e definir as estratégias de marketing. 

 

QUADRO DE FUNCIONARIOS 

Função Quantidade  SALARIO UNIT 
 SALARIO BRUTO 

TOTAL  

Caixa 2 
             
1.500,00  

                  
3.000,00  

Atendentes pedidos internos 2 
             
1.100,00  

                  
2.200,00  

Atendentes balcão 2 
             
1.100,00  

                  
2.200,00  

Auxiliar cozinha 2 
             
1.040,00  

                  
2.080,00  

Cozinheira 2 
             
1.100,00  

                  
2.200,00  

TOTAL 10 
             
5.840,00  

                
11.680,00  

Tabela 5 -  Quadro de funcionários 

 

Os salários foram definidos de acordo com pesquisa de mercado, os 

benefícios adicionais serão vale transporte a jornada será de 220 horas. O reajuste 

anual de acordo com o índice da inflação. 
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5.7. Desenvolvedor do Plano de Negocio 

 

De acordo com o perfil de conhecimento adquirido ao longo da carreira possui 

competências para estruturar um plano de negócio. Através de pesquisas de mercado 

foram coletadas informações para desenvolver e projetar o sucesso do 

empreendimento. 

Maria da Luz dos Santos Maletzke, com formação em MBA em Gestão 

Financeira Controladoria e Auditoria pela FGV-ISAE, MBA em Logística e Gestão de 

Negócios Portuários pelo IBEPX, com experiências nas áreas de contas a receber, 

faturamento, logística, e diversos contatos comerciais com empresas da área 

portuária e comércio da região. 
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6. PLANO FINANCEIRO 

O planejamento financeiro que vamos detalhar conforme as análises realizadas, prevê 

uma expectativa de faturamento bruto mensal de aproximadamente R$ 220 mil com 

faturamento anual que se enquadra no faturamento anual para os serviços de 

comercio R$ 1.749 mil e indústria R$ 897 mil.  

Para a apuração dos índices tributários conforme dados de faturamento 

mencionados acima, após análise a melhor viabilidade é a opção pelo enquadramento 

no Simples nacional.  

 

Tabela 6 – Simples Nacional – Industria e Comercio 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS IPI

Comercio De 1.620.000,01 a 1.800.000,01 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 0,00%

Industria De 720.000,01 a  900.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%

IMPOSTOS



27 

 

 

6.1. Investimentos Fixos 

 

Tabela 7 – Investimento Fixo 

Investimentos Fixos VALOR

Aluguel Imóvel

Aluguel mensal 3.500,00            

Sub-total 3.500,00            

Reforma adaptação imóvel

Reforma pintura 5.000,00            

Prateleira para estoque 1.500,00            

Gabinete Pia 800,00                

Mesa buffet 5.500,00            

Balcão e móveis 5.500,00            

Conjunto de Mesa e 4 cadeiras em madeira dobravel 4.485,00            

Sub-total 22.785,00          

Móveis e utensililios estabelecimento

Talheres 1.600,00            

Panelas para cozimento de massas 1.000,00            

Panela, bacia, frigideira 1.000,00            

Taças e copos 2.000,00            

Liquificador 500,00                

Sub-total 6.100,00            

Maquinas e equipamentos

FREEZER 3.000,00            

Fogão Industrial 2.800,00            

Espremedor Sucos 250,00                

Balança Digital 649,00                

Cilindro 398,00                

Liquificador 500,00                

Geladeira 1.700,00            

Purificador Agua 400,00                

Geladeira bedida 2.100,00            

Sub-total 11.797,00          

Equipamentos e softwares

03 Computadores 8.000,00            

03 Leitor de codigo de barras 300,00                

Dispensadora de comanda Slim 8.060,00            

Recptora TCP Slim 6.718,00            

Sistema Gestão financeiro e Aplicativo estabelecimento 107.325,00        

Sub-total 130.403,00        

Impostos, taxas, etc.

Gastos para abertura empresa, taxas, etc. 2.000,00            

Sub-total 2.000,00            

Serviços de terceiros

Contador 1.500,00            

Entregador 20.250,00          

Serviços de limpeza 400,00                

Serviços graficos materiais e propaganda 1.500,00            

Sub-total 23.650,00          

TOTAL GERAL 200.235,00        



28 

 

 

 

Tabela 7 – Investimento Fixo 

 

 

 

Investimentos Fixos

Material Operacional QTE VALOR UNIT VALOR TOTAL

Ovos dúzia 675 3,00                      2.025,00             

Trigo kg 810 2,98                      2.413,80             

Ervilha kg 81 4,15                      336,15                 

Milho 81 4,25                      344,25                 

Tomate kg 143 1,68                      240,24                 

Cebola kg 143 1,29                      184,47                 

Pimentão kg 81 4,00                      324,00                 

Calabresa kg 81 11,50                    931,50                 

Bacon kg 81 9,89                      801,09                 

Queijo mussarela kg 81 11,50                    931,50                 

Leite litro 1390 1,84                      2.557,60             

Carne moida kg 405 19,90                    8.059,50             

Alho moido kg 81 25,00                    2.025,00             

Azeitona preta kg 81 13,20                    1.069,20             

Azeitona verde kg 81 13,30                    1.077,30             

Palmito kg 81 12,65                    1.024,65             

Champignon kg 81 19,25                    1.559,25             

Peito de peru kg 81 19,50                    1.579,50             

Oleo litro 81 2,59                      209,79                 

Cebolinha verde maço 300 1,59                      477,00                 

Salsinha maço 300 1,35                      405,00                 

Presunto kg 81 10,39                    841,59                 

Sal kg 10 1,29                      12,90                   

TOTAL 29.430,28           

Polpa de maracujá  quilo   100 16,50                    1.650,00             

Polpa de manga  quilo  60 16,50                    990,00                 

Polpa de acerola  quilo 80 16,50                    1.320,00             

Polpa de limão quilo 80 16,50                    1.320,00             

Polpa de morango quilo 100 16,50                    1.650,00             

Polpa de abacaxi quilo 66 16,50                    1.089,00             

Água garrafa 500ml  2430 0,89                      2.162,70             

Água garrafa com gás 500ml  270 1,19                      321,30                 

Refrigerante  lata diversos  media 8100 2,48                      20.088,00           

TOTAL 30.591,00           

TOTAL GERAL 60.021,28      

PRODUTOS PARA O PREPARO GERAL 

Água, polpa de frutas, refrigerantes
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6.2. Estimativas e Informações de Faturamento e Mão de Obra  

 

 

Tabela 8 – Composição da Receita e Faturamento 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO RECEITA MENSAL ALIMENTOS DESCRIÇÃO VALOR

RECEITA BRUTA DE VENDA R$ 145.800,00 R$ 1.749.600,00

Quantidades vendas 8100 97200

Preço Unitário de venda refeição 18,00            18,00                 

(-) DEVOLUÇÕES

Quantidades devolvidas 41 486

Preço medio unitário de venda 18 R$ 729,00 18 R$ 8.748,00

(=) VENDA EFETIVA R$ 145.071,00 R$ 1.740.852,00

(-) DESCONTOS INCONDICIONAL CONCEDIDOS 5% -R$ 7.253,55 5% -R$ 87.042,60

(=) BASE FISCAL PARA IMPOSTOS INDIRETOS R$ 137.817,45 R$ 1.653.809,40

(-) TRIBUTOS INDIRETOS ( ICMS, PIS, COFINS e ISS) 9,12% -R$ 12.568,95 9,12% -R$ 150.827,42

(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE R$ 0,00 R$ 0,00

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 125.248,50 R$ 1.502.981,98

COMPOSIÇÃO RECEITA MENSAL BEBIDAS DESCRIÇÃO VALOR

RECEITA BRUTA DE VENDA R$ 74.817,00 R$ 897.804,00

Quantidades vendas 15660 187920

Quantidade Suco com Leite 1701 R$ 11.907,00 20412 R$ 142.884,00

Quantidade Suco com Agua 3159 R$ 15.795,00 37908 R$ 189.540,00

Quantidade Agua com Gas 2430 R$ 6.075,00 29160 R$ 72.900,00

Quantidade Agua normal 270 R$ 540,00 3240 R$ 6.480,00

Quantidade Refrigerante 8100 R$ 40.500,00 97200 R$ 486.000,00

Suco com Leite 7,00              7,00                   

Suco com Agua 5,00              5,00                   

Agua com Gas 2,50              2,50                   

Agua normal 2,00              2,00                   

Refrigerante 5,00              5,00                   

(-) DEVOLUÇÕES

Quantidades devolvidas 78 940

Preço medio unitário de venda 6 R$ 469,80 6 R$ 5.637,60

(=) VENDA EFETIVA R$ 74.347,20 R$ 892.166,40

(-) DESCONTOS INCONDICIONAL CONCEDIDOS 5% -R$ 3.717,36 5% -R$ 44.608,32

(=) BASE FISCAL PARA IMPOSTOS INDIRETOS R$ 70.629,84 R$ 847.558,08

(-) TRIBUTOS INDIRETOS (IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS) 8% -R$ 5.721,02 8% -R$ 68.652,20

(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE R$ 0,00 R$ 0,00

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 64.908,82 R$ 778.905,88

ANO 1

ANO 1
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6.3 Demonstração do Resultado do Exercício e Parâmetros de Análise  

 

Tabela 9 – DRE 

Discriminação Valor

Dados e Parâmetros

Vendas (Bebidas e Refeições 285.120

Fator de Correção p/anos seguintes 0,00%

Valor medio 23,5

Fator de Correção p/ anos seguintes 0%

% da Receita de Alimentos 66,00%

Fator de Correção p/anos seguintes 0%

%  da Receita de Bebidas 34,00%

Fator de Correção p/ anos seguintes 0%

CMV de Alimentos 0,00%

Fator de Correção p/anos seguintes 0%

CMV de Bebidas 0,00%

Fator de Correção p/ anos seguintes 0%

Margem Bruta 65%

Margem Operacional 47%

Margem Liquida 30%

DRE Ano 1

Receitas Operacionais 2.501.367

    Alimentos 1.653.809

    Bebidas 847.558

(-) Impostos sobre Vendas -219.480

Receita Líquida de Vendas 2.281.888

Custo Mercadoria Vendida 797.350

    Alimentos 374.393

    Bebidas 422.957

Lucro Bruto 1.484.538

Fator de Correção - ano seg. - despesas 0%

Despesas Totais -374.856

Despesas Variaveis -105.896

Despesas com adminstradora cartão -105.896

Despesas Operacionais -268.959

     Despesas com Pessoal -167.374

Agua -4.823

Luz -8.719

Telefone/Internet -4.050

Folha Pagamento -1.550

Segurança Patrimonial -1.440

Seguros -3.321

Material de Expediente -1.661

Manutenção e Reparo -1.200

Taxas/IPTU -10.220

Tarifas bancárias -61.080

Marketing -3.521

Lucro Oper. sem Depreciação 1.109.683

     Depreciação -26.080

     Despesas Financeiras - Juros

Lucro Operacional Após a Depr 1.083.603

Imposto de Renda 34% 404.430

Lucro Líquido 679.173
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6.4. Análise de Viabilidade 

 

 

Tabela 10 – Análise de Viabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO EM ANOS 0 1 2 3 4 5

Investimento Inciais 260.256,00-       

TEMPO 12                       12                    12              12                  12                

CUSTOS 283.800-             305.482-          328.821-    353.943-        380.984-      

Total dos custos 283.800-             305.482-          328.821-    353.943-        380.984-      

Retorno do investimento anual - 

conforme resultado do exercícios
705.253             759.134          817.132    879.561        946.759      

Resultado anual 260.256,00-       421.453             453.652          488.311    525.618        565.775      

Resultado da operação 260.256,00-       421.453             453.652          488.311    525.618        565.775      

Fluxo de Caixa 260.256,00-       421.453             453.652          488.311    525.618        565.775      

CALCULO DE VIABILIDADE

Wacc 14,15%

VPL 369.210          

TIR 62%

Payback anos 1,6                   

INDICES ECONOMICOS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Taxa anual de inflação brasileira 7,64% 7,64% 7,64% 7,64%

Taxa Selic anual 14,15% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15%

Cálculo Viabilidade
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6.5 . Análise de sensibilidade 

Provável 

No primeiro ano do negócio o cenário provável a ser atingido com toda a estratégia 

de marketing, os sistemas treinamento de funcionários. A busca do cliente por 

conveniência na compra, melhor horário, facilidade, opção de escolha pelo produto, é 

provável que se atinja a quantidade prevista com uma margem de 10% a menos do 

esperado e que o negocio seja de sucesso. 

Otimista  

Com uma boa estratégia de marketing e atingindo os mercado e clientes certos 

podemos alcançar 100% do mercado e até mesmo superar as vendas com 

treinamento e motivação dos funcionários melhorar a capacidade produtiva. 

Pessimista 

No pior dos cenários onde podemos ter uma queda de 20% nas vendas onde caia a 

capacidade produtiva e aumento dos índices da inflação devido a economia piorar 

para o próximo ano.  A estratégia será investir em marketing e buscar novos mercados 

para melhorar e não perder a marca e continuar com atuação e competitividade.  

 

Tabela 11 – Análise de Cenário 

Provavel

Produto Valor Unitário TOTAL PEDIDOS Preço Total % Total estimado de  dias trabalhados 27

Suco com Leite 7,00                      1701 11.907,00    5% Total de pedidos Refeições 7290

Suco com Agua 5,00                      3159 15.795,00    7% CAPACIDADE PRODUTIVA 94%

Agua com Gas 2,50                      2430 6.075,00      3% CUSTOS FIXOS 1%

Agua normal 2,00                      270 540,00          0%

Refrigerante 5,00                      8100 40.500,00    18% Otimista

Refeições 18,00                    8100 145.800,00 66% Total estimado de  dias trabalhados 27

TOTAL 18,00                    220.617,00 100% Total de pedidos Refeições 8100

CAPACIDADE PRODUTIVA 98%

CUSTOS FIXOS 1%

Produto Valor Unitário Preço Total % PESSIMISTA

Suco com Leite 2,12                      1701 3.606,12      2% Total estimado de  dias trabalhados 25

Suco com Agua 1,75                      3159 5.528,25      3% Total de pedidos Refeições 6500

Agua com Gas 1,19                      2430 2.891,70      1% CAPACIDADE PRODUTIVA 70%

Agua normal 0,89                      270 240,30          0% CUSTOS FIXOS 5%

Refrigerante 2,48                      8100 20.088,00    9%

Refeições 4,00                      8100 32.373,31    15%

TOTAL 12,43                    64.727,68    29%

149,12                 

ANALISE DE CENARIOS

CMV
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7.  CONCLUSÃO 

 

O presente projeto foi de grande importância para agregar conhecimento 

sobre toda analise da implantação de um plano de negócio, desde a escolha do 

segmento a parte financeira, marketing, concorrência viabilidade do negócio e 

conhecer mais profundamente toda a estrutura de uma empresa. 

Os riscos do mercado financeiro para iniciar qualquer empresa hoje requerem 

uma análise extremamente detalhada. No segmento de refeições prontas identificou-

se uma grande oportunidade, devido ao custo baixo na produção, a localização do 

ponto comercial, aliado à tecnologia do aplicativo, identificou-se uma oportunidade de 

retorno rápido do capital investido. 

A estratégia de marketing para o início do empreendimento, o treinamento da 

equipe, bom atendimento, são os itens de sucesso, pois a concorrência na região é 

muito grande e ainda que, contenha todos os atrativos e o diferencial identificados, é 

essencial atrair e encantar sempre o cliente para que continuem frequentando o local 

com preços atrativos mantendo os custos baixos, para conseguir uma boa margem 

de lucro. 
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9. ANEXOS 

9.1. Proposta Implementação Controle Catraca 
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9.2 Orçamento Sistema Aplicado e Sistema Financeiro 
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9.3 Logomarca 

 

 

 


