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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

O foco deste trabalho é o estudo de viabilidade econômica e financeira de um restaurante que 

será localizado na Cidade de Curitiba – Estado do Paraná na Rua Primeiro de Maio, estudo 

preliminar para definir as estratégias necessárias para criação deste restaurante. Para isso, é 

desenvolvida uma análise do mercado de culinária japonesa na Cidade de Curitiba; um plano 

de marketing envolvendo a marca, a característica e o diferencial da nova loja; um plano 

operacional que considera os aspectos de atendimento ao público e fabricação dos alimentos e 

também um plano financeiro, que indica a viabilidade ou não deste projeto de investimento, 

sob a ótica econômica e financeira. 

Um projeto de alto risco, dado o cenário que é algo inovador na região, e também pelo 

fato da culinária japonesa possuir um ticket médio acima do custo médio por pessoa. 

Com base nos dados financeiros de Payback e Demonstrativo de Resultado dos próximos 

05 (cinco) anos a decisão tomada é de não seguir em frente com o plano de negócio, dado todas 

as incertezas econômicas da região, puxado principalmente pelo ticket médio da refeição. 



11 

 

2. A Empresa – Descrição Geral 

 

A empresa irá se posicionar em um mercado novo na Região, não possui ainda a 

sensibilidade dos consumidores de seu produto, porém tem a ciência que dará certo. A 

abordagem será em um público diferenciado que irá procurar na região um ambiente rústico e 

acolhedor para desfrutar de momentos importantes com a família e/ou amigos. 

2.1 MARCA 

A marca da empresa não foi escolhida ainda, não temos o logomarca e tão pouco o 

rascunho, essa fase é de avaliar a real viabilidade do negócio para posterior registrarmos nos 

órgãos competentes de marcas e patentes. 

O que se pode garantir é que as cores será uma união do bordo com branco – o que 

lembrará um pouco a bandeira do Japão, assim como algumas palavras fortes de refeição escrita 

em japonês. 

Outro ponto forte a ser explorado pela marca, será a utilização de cores que simbolizam 

os alimentos saudáveis e que despertem a emoção dos consumidores para ingerir alimento, caso 

do vermelho. 

 

2.2 OBJETIVOS E METAS 

Período: 2016 

Objetivos:  

� Divulgação do restaurante; 

� Promover eventos/ promoções para chamar o público; 

� Satisfação total do cliente; 

� Propor uma qualidade única de atendimento e comida na região. 

 

Metas: 

� Conquistar o mercado oriental da região; 
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� Ser referência com qualidade e rapidez; 

� Implementar na região 2 novas filiais no mesmo padrão da matriz; 

 

2.3 PESSOAS 

Treinamento – Nosso restaurante terá baixo números de colaboradores porém passarão 

por um processo de treinamento dos valores, objetivos e missão da empresa para que estejam 

engajados com os proprietários em prol do desafio. 

Avaliação, reconhecimento e recompensa – Serão realizados avaliações periódicas 

como, por exemplo, 360° graus. As avaliações serão monitoradas através de desperdício e 

qualidade nos produtos entregues, essas acontecerão em cima de estatísticas. 

Remuneração – Além do salário de cada colaborador, terão participação nos resultados 

(PPR) 

 

2.4 PROPAGANDA 

A empresa tem por objetivo investir constantemente em propaganda, conforme figura 1 

abaixo, pois se trata de um restaurante novo na região com uma metodologia nova, assim, será 

necessário investimento alto no início e depois uma manutenção para que o nome do restaurante 

não seja esquecido na região. Uma boa imagem pode influenciar as intenções de encorajar 

novos consumidores a experimentarem nossos produtos. Como forma de gerarmos valor a nossa 

marca, e a região ter várias práticas de esporte, vamos investir em algum time de futebol da 

região para que nossa imagem seja refletida em demais públicos 

 
 
Figura 1 – Propaganda - Imagem Ilustrativa - SEBRAE – MG 
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2.5 VANTAGENS COMPETITIVAS 

Vantagens competitivas, ou seja, os fatores que estimularão o cliente a comprar na sua 

empresa. A Tabela 1 representa comparativamente algumas vantagens, sendo 5 um conceito 

excelente, 4 ótimo, 3 bom, 2 regular, 1 ruim e 0 sem conceito. 

Tabela 1 - Vantagens Competitivas 

Vantagens Competitivas Seu Negócio Concorrência 

  

Culinária 
Japonesa 

 

 

Pizzaria 
Dina´s 

 

 

Hot Dog do 
Marcelo 

 

Estacionamento 3 3 4 

Localização 5 5 5 

Atendimento profissional 5 3 3 

Preço 3 4 5 

Qualidade 5 3 4 

Ambiente 5 3 2 
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3. Análise de Mercado 

 

Não é de hoje que o churrasco e a feijoada têm um forte concorrente: a comida oriental. 

Dentre os inúmeros saborosos pratos, um se destaca: o Yakisoba, típico da culinária chinesa.  

Segundo especialistas, a preferência pela comida oriental se espalhou pelo país por conta do 

seu valor nutricional e saudável, além do ótimo sabor, claro. 

O brasileiro está comendo mais fora de casa. Fatores socioeconômicos têm forte 

influência nessa decisão, mas boa parte se dá pelo crescente número de pessoas que não tem 

tempo para cozinhar. A população tem comprometido, para refeições fora do lar, cerca de 30% 

da renda destinada à alimentação, afirma o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

O Japão é considerado o país onde tem a melhor alimentação do mundo devida a baixa 

taxa de obesidade e expectativa de vida acima do padrão global. A expectativa de vida no Japão 

é considerada a maior do mundo. Homens japoneses têm uma vida média de 78 anos e mulheres 

é de 85 anos e, o povo brasileiro vem demonstrando preocupações com sua qualidade de vida, 

começando pela alimentação, e a comida japonesa é rica em peixes, frutos do mar peixe e as 

algas Kombu (de águas quentes) e Nori (a partir de águas frias). Estes contêm quantidades 

elevadas de iodo, bem como minerais e microelementos que são saudáveis e também concede 

a comida japonesa inimitável sabor. 

Então, analisando o cenário acima, o público que estiver em uma dieta, ou querendo um 

estilo de vida saudável, uma boa alternativa é explorar a culinária japonesa. Apesar de vários 

pratos japoneses conter macarrão ou arroz como componente, que como sabemos, são os 

carboidratos, deve-se notar que muitos dos seus alimentos utilizam ingredientes muito 

saudáveis – legumes, verdura, soja, peixe e muitos frutos do mar. 

Um ponto que chama a atenção neste estudo é o ticket médio das franquias/ restaurantes 

de comida oriental que acaba sendo o maior do setor de alimentação, segundo a Associação 

Brasileira de Franchising (ABF) em média, um consumidor gasta R$ 40,00 em uma refeição 

porém e verdade que o público Curitibano é preocupado com seu bem estar e sua qualidade de 

vida. 

 

3.1 ANÁLISE SETORIAL – Bairro Pinheirinho 
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – divulgou no ano de 2010 um estudo 

setorial dos bairros de Curitiba e, alguns dados interessantes serão utilizados para divulgar 

informações sobre o Bairro Pinheirinho, nesta Cidade 

 Em 2010, a Cidade de Curitiba possuía uma população de 1.751.907 sendo que desse 

total, 2.87% (50.401) refere-se ao Bairro Pinheirinho, em uma década a população de Curitiba 

cresceu em torno de 1% sendo que a região do Pinheirinho 0.14%, porém bem dividido entre 

público masculino e feminino 

 

Figura2 – População e taxa de crescimento – IBGE/2000 

 

Como sabe-se a culinária japonesa possui um Ticket Médio elevado, e fizemos um 

levantamento dos valores em termos de salário mínimo que cada pessoa recebe. Em torno de 

78% do púbico recebe até 02 salários mínimos enquanto que na média de Curitiba esse público 

representa 60%. 
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Figura3 – Renda população 

 

 

3.2 ANÁLISE DA DEMANDA 

 

Fatores econômicos: Atualmente a população brasileira (e geral) está optando por uma 

qualidade de vida que proporcione uma longevidade na sua vida, escolher montar um 

restaurante japonês no bairro do Pinheirinho é que economicamente na região Sul de Curitiba 

é o único bairro que está crescendo e mudando a classe social da população. Outros bairros 

crescem em velocidades maiores (caso do Sitio Cercado) porém sua classe social não, mantendo 

o que hoje é considerado público C e D e, como dito acima neste trabalho, o ticket médio da 

culinária japonesa é elevado, comparado com outras culinárias e esse fator pode ser um grande 

ponto de alerta na elaboração do cardápio do restaurante por mais que as pessoas tem em mente 

que trata-se de uma comida saudável. 

Fatores sócio-culturais: Muitas famílias da região têm laços do interior do Paraná, ou 

seja, tanto o homem quanto a mulher ficam fora de casa o tempo todo há trabalho e quando 

chegam em casa, preferem comidas rápidas e de preferência saudável, aos finais de semana os 

encontros para almoços/ jantares, acontecem nas residências dos líderes familiares (Mãe, Pai e 

outros). 

O bairro do Pinheirinho é composto quase que 50% homens e 50% mulheres, seu índice 

de envelhecimento é de 23,91 sendo que da cidade de Curitiba é de 37,80– conforme divulgado 

pelo IBGE em 2010, informações essas que, se levarmos em conta que a população se preocupa 

com sua qualidade de vida, a culinária japonesa vem para fortalecer nos consumidores. 



17 

 

Fatores políticos/legais: A empresa atenderá todas as normas legais e ambientais (como 

por exemplo, a coleta da água de chuva, energia solar) para sua funcionalidade e os fatores 

políticos tem pouca influência no negócio. 

Fatores tecnológicos: A empresa contará com sistema dedicado para o controle de 

gastos, estoques e outros e também com comandas eletrônicas para eventuais clientes que 

fizerem o pedidos À La Carte e trabalhará com todas as bandeiras de cartões (débito, crédito e 

vale refeição)  

 

3.3 ANALISE DA CONCORRÊNCIA  

 

Pelo fato da região possuir vários restaurantes de comida Italiana e também algumas 

possibilidades de comida de rua (cachorro quente), o ambiente da comida japonesa terá que ter 

requinte e um preço atrativo, seu público automaticamente será selecionado, porém o custo tem 

que ser atrativo para garantir a perpetuidade da empresa na região. 

Fatores internos: O novo restaurante irá dispor de uma infra-estrutura necessária para 

o funcionamento perfeitamente, com colaboradores atendendo no salão, Sushiman, e operador 

de caixa, todos com a supervisão de um gerente. Terá uma cozinha toda montada em inox com 

prateleiras na frente do balcão refrigeradas, facas especiais para o corte do salmão e peixe cru 

e suportes para o preparo dos alimentos. Os recursos financeiros disponíveis para este novo 

projeto, deverá ser o investimento inicial e um capital de giro para estabilidade do negócio de 

no mínimo 1 ano. A empresa precisa se adaptar ao mercado local quanto à cultura e estrutura 

organizacional. 

O público alvo do restaurante serão os apreciadores da culinária japonesa, pessoas 

preocupadas com a qualidade de vida, famílias que preferem jantar em restaurantes. 

Demográficos - O perfil do consumidor da culinária japonesa esta nas classes A, B e C, 

ambas os sexos, na faixa etária dos 18 aos 50 anos preocupados com a saúde 

Psicográficos - São consumidores com espírito jovem, possuem gosto e são pessoas 

diferenciadas. 

Comportamentais - Os benefícios procurados estão na expectativa oferecida pelos 

produtos. 



18 

 

Tabela 2 - Comparação com a concorrência 

Informações Concorrente A Concorrente B 

 Dina Pizza Marcelo´s Dog 

Atuação Culinária Italiana Lanches 

 

Público-alvo 

 

 

Clientes Tradicionais 

 

Clientes Tradicionais 

 

 

 

Pontos 
Fortes 

 

 

 

- Música ao vivo 

- Custo x Benefício 

- Bebida alcoólica em 
forma de torre (local) 

- Capacidade para 
bastante gente 

 

 

- Lanches rápidos 

- Padrões nos lanches 

- ticket médio baixo 

 

 

 

Pontos 
Fracos 

 

 

 

- Atendimento 

- Falta de padrão nas 
pizzas 

- Informalidade 

- Falta de segurança 

- Local com muito 
barulho 

 

 

- Higiene 

- Horário de pico, atraso 
nos lanches 

- Informalidade 
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4. Oferta da Empresa 

O negócio refere-se a um projeto de construir um restaurante de comida Japonesa, será 

situada no bairro Pinheirinho na Rua Primeiro de Maio, um bairro considerado de região com 

público de classe B/C porém desde os últimos 02 anos o bairro vem passando por um processo 

de reformulação, principal motivo foi a construção da Linha Verde e a chegada de algumas 

grandes empresas do segmento de construção civil. 

O aumento da população nesta região fará com que a principal rua do bairro seja uma 

referência para as pessoas buscarem restaurantes de diversos gostos, caso opte pela culinária 

japonesas, encontrará um ambiente rústico, com iluminação branda com decoração inspirada 

no Japão Moderno, a casa servirá pratos contemporâneos (no sistema rodízio e/ou À La carte) 

com leves toques de sofisticação, unindo o Japão antigo com a modernidade atual. Se destacará 

por possuir pratos modernos, com qualidade e produtos frescos que serão produzidos pelo Chef 

da casa. Além disso, você terá opção de pedir deliciosos pratos executivos. 

O objetivo deste restaurante e levar a culinária da comida japonesa para os bairros 

periféricos de Curitiba, a região Sul (onde está localizado o bairro Pinheirinho) não tem opções 

de lanches, comidas (fast food), locais para a família, os poucos que proporcionam isso, tem a 

sua capacidade física lotada, assim, a extensão através de abertura de filiais é a grande meta da 

criação da empresa. 

4.1 POSICIONAMENTO DE MERCADO 

Posicionamento: Estaremos posicionados na região Sul de Curitiba, bairro Pinheirinho, 

e, pelo fato da região possuir renda abaixo da média de Curitiba, não podemos adotar margens 

altas, trabalharemos com redução de processos/ pessoas para que tenhamos preços atrativos 

com boas margens 

Objetivos: Nosso restaurante vai de forma automática selecionar o público, afinal com 

características regionais, o paladar deste público é voltado a raízes do interior, e, nossos clientes 

vão buscar qualidade no alimento, porém não abriremos mãos das nossas margens de 

rentabilidade. 
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4.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

4.2.1 PRODUTO 

A estratégia de marketing será focada na parte de divulgação dos nossos produtos 

(Huramaki, Hossomakis, Niguiris, Temaki e Sashimi) em especial o Temaki do Chef onde 

inicialmente oferecemos preços competitivos, para garantir o conhecimento aos clientes 

potenciais. 

Pelo fato de existir poucas opções de restaurante culinária japonesa, nosso produto 

passará por um processo de germinação, ou seja, é a fase em que o produto é apresentado ao 

mercado, com vendas iniciais lentas, pois os clientes potenciais passam por um estágio de 

conscientização do novo produto e de seus benefícios, exigirá gastos em promoção e 

divulgação. 

4.2.2 PREÇO 

 Como dito no tópico acima, o produto que iremos vender será “novo” na região, não 

podemos adotar preços com ticket médio alto, pois nesta região não perpetua, e, diante deste 

cenário, atuaremos com preços médios de mercado com uma redução de 10%, isso será possível 

pois nosso custo fixo será reduzido proporcionando no primeiro ano a consolidação no mercado 

e crescimento no longo prazo. 

Preços promocionais: vamos propor aos nossos clientes uma tabela diferenciada por 

dia da semana e, para os finais de semana, onde há uma tendência de aumento de público, 

adotaremos os preços que estiver no cardápio. 

4.2.3 PRAÇA 

Nossa localização será na principal avenida do bairro, rua 1º de maio, com fácil local 

para estacionamento dos nossos clientes, local seguro, com boa iluminação e sinalização (tanto 

interno quanto externo), a estrutura terá espaço para uma sala de reserva, caso o cliente tenha 

que aguardar alguns familiares e/ou convidados. Como a região possui empresas de grande e 

pequeno porte, faremos parcerias para recepcionar os colaboradores em seus horários de 

almoço/ happy hour, aumentando a participação do nosso público e consolidando nosso 

restaurante na região 
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4.2.4 PROMOÇÃO 

� Comercialização via Internet - menor preço para o consumidor final. 

� Convites para inauguração  

� Telemarketing ativo para convites promocionais; 

� Panfletagem e carros de som na região 

 

4.3 ANALISE SWOT 

Tabela 3 - Representação de uma Matriz Swot 

Matriz Swot – Ameaças e oportunidades, forças e fraquezas. 

Fatores Externos 

Oportunidades Ameaças 

Baixos restaurantes de culinária Japonesa 

Restaurantes sem padrões de atendimento 

Após consolidação, venda de franquias 

Levar para região Sul Curitiba um novo 

formato de restaurante 

Concorrência desleal 

Qualidade da mão-de-obra 

Segurança do restaurante – região violenta 

Valor das refeições comparados com outros 

restaurantes 

Fatores Internos 

Forças Fraquezas 

Ambiente acolhedor para família 

Comidas realizadas dentro dos padrões de 

qualidade 

Higiene 

Cortesia no atendimento 

Pessoas treinadas e preparadas 

Localização do ponto comercial 

Qualidade da mão-de-obra 

Inicialmente administrar o negócio, pois não 

será trabalho dedicado 

Ausência do Sushiman 
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4.4 PRATOS E COMBOS 

O cardápio do restaurante contará com pratos quentes e frios: 

• Yakissoba (carne, frango e misto), 

•  Tempurá (legumes e camarão), 

• ChefHuramaki,  

• Hossomakis,  

• Niguiris,  

• Temaki, 

• Sashimi; 

• Combinado de Salmão – 26 Unidades (10 Sashimi de Salmão, 6 Shake Maki, 4 Uramaki 

Filadélfia, 2 Salmão Johw e 4 Niguirisuhi de Salmão), 

• Combinado simples – 32 Unidades (4 Sashimi de Atum, 4 Sashimi de Salmão, 4 Peixe 

Branco, 3 Tekka Maki, 3 Kappa Maki, 4 Uramaki California e 10 Niguirisushi  

variados). 
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5. Plano Operacional 

 

O restaurante terá um conjunto de operações oferecidas aos clientes de forma customizadas, 

logo não teremos serviços de manobristas, porém teremos atendentes nas mesas, sushiman, 

gerência e uma pessoa no lobby. 

 

A. Localização e arranjo físico 

 

O novo restaurante será instalado na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, mais 

especificamente no bairro Pinheirinho. O terreno do restaurante não esta definido ainda, porém 

em nossas análises terá que ter uma metragem mínima de 80mts2 com opção de double dack. 

Basicamente as áreas do restaurante estarão dispostas no terreno da seguinte forma: 

 
Figura 4 - Imagem Ilustrativa – Basilico Okaha - SP 

 

 

Bancada onde os clientes poderão acompanhar a elaboração do prato pelo Sushiman e desfrutar 

dos produtos, local ideal e apropriado para pessoas que estão sozinhas pois poderá interagir 

com o Chef. 

 

 
Figura 5 - Imagem Ilustrativa – Blackcard - SP 
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A imagem acima é o salão do restaurante toda personalizada e climatizada para que os clientes 

possam desfrutar de momentos agradáveis e alegres com amigos e familiares. 

Não terá investimento para aquisição do imóvel, mas sim uma locação com o custo mensal em 

torno de 1.500,00 

O valor do investimento em software ERP para gestão do restaurante será de aproximadamente 

R$500,00 pagos mensalmente e aquisição de computadores em torno de 2.000,00 pago na 

integridade e 03 comandas digitais no valor de 2.500,00. 

A tabela com o resumo dos investimentos e percentuais de depreciação e amortização segue 

abaixo: 

Tabela 4 - Investimento em imobilizado e percentual de depreciação 
Descrição do Item Valor de Compra Depreciação 

Mobiliário salão e geral R$ 45.000,00 10% 

Mobiliário cozinha  R$ 35.000,00 10% 

01 Equipamento de processamento de dados R$ 2.000,00 20% 

03 Comandas eletrônicas R$ 2.500,00 20% 

Total R$ 84.500,00   

 

B. Gestão de pessoas 
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O restaurante irá necessitar de pessoas na cozinha, salão (atendimento), gerência e caixa. 

Para todos os cargos, no que diz respeito a salários, benefícios e outros, a empresa utilizará as 

premissas descritas na CLT – Código de Leis Trabalhistas e sindicato patronal responsável. 

Os encargos sociais serão considerados na faixa de 70,00%, compostos por 8,33% 

referente ao 13º salário e 11,10% referentes às férias remuneradas, ambos aplicados ao valor 

do salário. E 27,8% referente à INSS e 8% referente ao FGTS, todos aplicados ao valor do 

salário somados ao 13º salários e as férias remuneradas. 

Os reajustes salariais foram considerados na faixa de 7,50%, percentual informado na 

convenção coletiva de trabalho citada acima. 

A descrição de cargos, funções e quantidade de funcionários por função segue abaixo: 

� Sushiman – Um funcionário: responsável por preparar os pratos conforme estabelecidos no 

cardápio. 

� Atendente de salão – 02 funcionários: Vai atuar no salão preparativo, atendimento ao 

público e fechamento/ encerramento do salão. 

� Gerência: responsável pelo setor administrativo, financeiro e apoio geral no restaurante 

� Operador de caixa – Responsável pela abertura e fechamento do caixa. 

Os gastos com a folha de pagamento para funcionários seguem nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 5 - Gastos com folha de pagamento 

Descrição da função 
Projeção de gasto mensal 

Qtd Salário Encargos Benefícios * Total 

Sushiman 1    2.500,0     1.750,0                690,0       4.940,0  

Atendente de lanchonete 1    1.100,0         770,0                690,0       2.560,0  

Operador de Caixa 1    1.300,0         910,0                690,0       2.900,0  

Gerente 1    1.500,0     1.050,0                690,0       3.240,0  

Total 4    6.400,0     4.480,0            2.760,0     13.640,0  

6. Plano Financeiro 

 

 6.1 ESTIMATIVAS 
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6.1.1 EVOLUÇÃO DA RECEITA 

A tabela 7 apresenta uma pesquisa de mercado informal que observou uma aceitação do público 

para esse cardápio, assim, estima-se diariamente o restaurante receba no mínimo 20 pessoas no 

salão gastando de ticket médio 33,00. 

 
Tabela 6 – Receita Bruta 

 

Fonte: o autor 

 

6.1.2 REGIME DE TRIBUTAÇÃO 

A tabela 8 destaca as alíquotas que incidirá no restaurante, objeto deste trabalho, com uma 

expectativa futura de faturamento anual inferior a $540.000,00, por isso o enquadramento 

tributário dela será regime SIMPLES NACIONAL ou SUPER SIMPLES, após o segundo ano 

será revisto o plano financeiro. 

 
Tabela 7 – Alíquota de imposto 

Tabela Simples Nacional – Comércio               

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

De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 
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6.1.3 PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO 

 Prazo médio de recebimento é quanto tempo a empresa levará para receber pelos 

serviços prestados/ vendidos, levando em consideração que o recebimento não será na 

totalidade via dinheiro e sim cartões de débito/ refeição e cartão de crédito, cf tabela abaixo 

Tabela 8 – PMR 

Meio de 

Pagamento 

Participação no Volume de 

Vendas 

Prazo de Recebimento em 

Dias 

PMR em 

Dias 

Dinheiro 30% 0 0 

Cartão de débito 30% 1 1 

Cartão de crédito 40% 30 17,4 

Prazo Médio Ponderado de Recebimento 18,4 

 

6.1.4 CICLO FINANCEIRO 

 O Prazo médio de pagamento aos fornecedores, principal matéria prima o Salmão, será 

de 30dias, logo o restaurante terá um Ciclo Financeiro positivo de 11,6dias. 

 

6.1.5 INVESTIMENTOS INICIAIS 

 A empresa terá que fazer alguns investimentos para iniciar as operações, das quais 

utilizar capital próprio para 

Tabela 9 – Investimento inicial 

Ite
m 

Descrição Valor unitário - 
R$ 

Quantidad
e 

Valor total - R$ 

1 Mobilia do salão 
                    
45.000,00  

1 
                    
45.000,00  

2 Mobilia da cozinha 
                    
35.000,00  

1 
                    
35.000,00  

3 
Equipamento de processamento 
dados 

                     
2.000,00  

1 
                     
2.000,00  

4 Comandas eletrônicas 
                     
2.500,00  

1 
                     
2.500,00  

TOTAL 4                   
84.500,00  
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6.1.6 DESPESAS VARIÁVEIS 

 A empresa terá algumas despesas variáveis, principalmente em função dos volumes que 

serão pagos as administradoras de cartão de crédito/ débito, uma vez que demais custos 

(exemplo energia elétrica) serão fixos 

Tabela 10 – despesa variável 

Despesas Variáveis - R$  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
Despesas com taxa de cartão de 
crédito        2.376         2.851         3.421         4.107         4.930  

Volume recebido com cartão de 
crédito  

  
158.400  

  
190.080  

  
228.096  

  
273.768  

  
328.680  

Taxa cobrada pela administradora 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Despesas com taxa de cartão de 
débito        1.188         1.426         1.711         2.053         2.465  

Volume recebido com cartão de 
débito 

  
118.800  

  
142.560  

  
171.072  

  
205.326  

  
246.510  

Taxa cobrada pela administradora 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Total de Despesas Variáveis (ano)     42.768      51.322      61.586      73.917  88.744  
 

6.1.7 FOLHA DE PAGAMENTO 

 Abaixo segue tabela do gasto mensal/ Anual com a Folha de pagamento 

Tabela 11 – folha de pagamento 

Descrição da função 
Projeção de gasto mensal 

Qtd Salário Encargos Benefícios * Total 

Sushiman 1    2.500,0     1.750,0                690,0         4.940,0  

Atendente de lanchonete 1    1.000,0         700,0                690,0         2.390,0  

Operador de Caixa 1    1.100,0         770,0                690,0         2.560,0  

Total 3    4.600,0     3.220,0            2.070,0         9.890,0  

Custo anual        118.680,0  
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6.1.8 DESPESAS FIXAS 

A Tabela 13, destacada abaixo, abre todas as despesas fixas que a empresa terá. 

Tabela 12 – Despesas Fixas 

Despesas Fixas - R$ Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
Telefone         100          100          100          100          100  

Site         100          100          100          100          100  

Aluguel      1.500       1.500       1.500       1.500       1.500  

Luz/ Água         200          200          200          200          200  
Manutenção predial / de móveis e 
utensílios 

        350          350          350          350          350  

Despesas bancárias         100          100          100          100          100  

Propaganda e publicidade         900          900          900          900          900  

Folha      9.890       9.890       9.890       9.890       9.890  

Depreciação         742          742          742          742          742  

Total Despesas Fixas (Anual)   
166.580  

  
166.580  

  
166.580  

  
166.580  

  
166.580  

 

6.1.9 CUSTO MERCADORIA VENDIDA 

 Análise realizada através do consumo médio por pessoa, levando em consideração 650 

gramas por pessoa dividido por porção servido pelo restaurante. 

Tabela 13 - CMV 

Ingrediente Custo kg  Qtd gr por pessoa  Custo por pessoa 

Sashimi       48,00                                 75,0                            3,60  

Uramaki       38,00                                 75,0                            2,85  

Jow       44,00                                 50,0                            2,20  

Tempurá       35,00                                 50,0                            1,75  

Yakissoba       30,00                                 50,0                            1,50  

Makizushi       29,00                                 50,0                            1,45  

Nigirizushi       29,00                                 50,0                            1,45  

Temaki       37,00                               100,0                            3,70  

Sushis       29,00                               100,0                            2,90  

Hot´s       33,00                                 50,0                            1,65  

Total --------------->                                650,0                          23,05  
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6.1.10 Demonstrativo de Resultado do Exercício 

 Na tabela 15 – destacada abaixo, apresenta o Demonstrativo Resultado do Exercício. 

Tabela 14 – demonstrativo resultado exercício 

 

6.2 ANÁLISES DE VIABILIDADE 

6.2.1 Payback – simples e descontado 

Tabela 15 – payback 

Investimento -     84.500,00   Payback Simples  Valor presente  Payback Descontado  

Ano 1 -     46.263,68  -              130.763,68  -R$ 40.229,29 -                      124.729,29  

Ano 2 -     22.200,42  -              152.964,10  -R$ 16.786,70 -                      141.515,99  

Ano 3           6.675,50  -              146.288,60  R$ 4.389,25 -                      137.126,74  

Ano 4        41.366,71  -              104.921,89  R$ 23.651,55 -                      113.475,19  

Ano 5        83.076,36  -                 21.845,52  R$ 41.303,64 -                         72.171,56  

Ano 6        83.076,36                    61.230,84  R$ 35.916,20 -                         36.255,35  

Ano 7        83.076,36                                    -   R$ 31.231,48 -                           5.023,87  

Ano 8        83.076,36                                    -   R$ 27.157,81                           22.133,94  

Taxa de juros utilizada: 15% aa 

 

6.2.2 Taxa interna de retorno (TIR) e Valor presente líquido (VPL) 

Investimento -     84.500,00  

Ano 1 -     46.263,68  

Ano 2 -     22.200,42  

Ano 3           6.675,50  

Ano 4        41.366,71  

Ano 5        83.076,36  

Valor Líquido -R$ 62.757,88 

Taxa Interna Retorno -4% 
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6.2.3 Analise de sensibilidade 

Tabela 16 – Analise de sensibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

7. Conclusão 

Como pode ser observado no projeto de viabilidade financeira do restaurante de culinária 

japonesa, possui uma pequena lucratividade após seu 5º ano, porém com probabilidade de 

crescimento no decorrer do seu exercício. 

Quanto a análise de mercado, identifica-se que o custo unitário de refeição na região onde a 

empresa pretende se instalar é incompatível com o ticket médio da empresa, muito embora é 

algo novo na região que não possui restaurante que leve a seu público qualidade de vida (comida 

Japonesa). A pesquisa feita levou em consideração também o crescimento da região nos últimos 

02 anos e a tendência de novas instalações que trará públicos de diferentes classes sociais, o 

que pode ajudar no crescimento do restaurante. 

As ameaças da empresa se limitam a quantidade de pizzaria e barracas de cachorro quente que 

possui na região, muito embora, o público que frequentará nosso restaurante será diferenciado 

pois além de buscar qualidade no alimento, optará pelo ambiente rústico e acolhedor. 

O diferencial deste restaurante será seu ambiente, rústico e acolhedor, irá abrigar todos os 

públicos com o maior conforto possível dos restaurantes locais, com bancos almofadados, 

mesas sem canto, porém não arredondadas, aconselhável para receber crianças que estarão 

acompanhadas de seus familiares, o investimento inicial terá muito esse foco. 

Os índices apresentados demonstram risco de investimentos pois o recurso será com capital 

próprio, porém as taxas de juros deste período são altas, fazendo com que o custo também seja, 

vale destacar que o custo fixo (principalmente aqueles relacionados a folha de pagamento) são 

representativos, de tal forma que, caso o plano descrito acima não for cumprido na íntegra, a 

empresa demandará de capital de giro, tendo que recorrer a terceiros. 

O retorno do investimento acontecerá após o 8º ano, ou caso as vendas sejam alavancadas, 

porém é importante destacar que dado o ticket médio da região, possivelmente não teremos um 

fluxo alto de vendas. 

Importante ressaltar que o plano de negócio apresentado é de risco, demandando ações fortes 

de vendas em uma região talvez não muito promissora, porém válido para implementar em 

outras regiões da cidade de Curitiba. 
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Com base nos dados financeiros de Payback e Demonstrativo de Resultado dos próximos 05 

(cinco) anos a decisão tomada é de não seguir em frente com o plano de negócio, dado todas as 

incertezas econômicas da região, puxado principalmente pelo ticket médio da refeição. 
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