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RESUMO 

Os índices referentes ao mercado de alimentação fora do lar do Brasil tem 
apresentado crescimento mesmo no atual cenário socioeconômico, caracterizado 
pela crise e desemprego. E prestar tais serviços para as classes A e B, com 
rendimentos acima de 10 salários mínimos, se apresenta como uma excelente 
oportunidade de negócios, haja vista que tal parcela da população é um mercado 
consumidor exigente e que sente muito menos os efeitos da crise. Nesse sentido, 
empreender nesse mercado pode significar criar uma empresa viável e de sucesso. 
Por isso esse estudo teve como objetivo analisar a viabilidade de um restaurante de 
alta gastronomia cuja proposta de valor está em atender com excelência e qualidade 
as classes do topo da pirâmide social da cidade de Cornélio Procópio-PR. Para tal 
foi construído um plano de negócios detalhado e realizadas projeções objetivando 
verificar a viabilidade empresa. Os resultados dos cálculos da análise da viabilidade, 
obtidos através das ferramentas EVA, Payback, VPL e TIR, demonstram que o 
projeto é viável nos cenários provável e otimista (receita 20% maior), e inviável no 
cenário pessimista (receita 20% menor) considerando os três primeiros anos de 
operação. 

 

Palavras Chave: mercado de alimentação, plano de negócios, análise de 
viabilidade. 

 

  



ABSTRACT 

The indicators for Brazilian food market show growth even in the current socio-
economic scenario, characterized by crisis and unemployment. And provide such 
services to the classes A and B, with income above 10 minimum wages, it presents 
as an excellent business opportunity, given that this portion of the population is a 
demanding consumer market and that feels much less the effects of the crisis. In this 
way, to undertake in this market can mean creating a viable and successful 
company. Therefore this study aims to analyze the feasibility of a haute cuisine 
restaurant whose value proposition is to provide a service with excellence and quality 
the highest classes of the social pyramid in the city of Cornelio Procópio-PR. For this, 
it was developed a detailed business plan and projections aiming to verify the viability 
of the company. The results of the analysis of viability, obtained through the EVA, 
Payback, VPL and TIR tools show that the project is feasible in the probable and 
optimistic scenarios (revenue 20% higher), and not feasible in the pessimistic 
scenario (income 20% lower) considering the first three years of its operation. 

 

Key Words: food market, business plan, feasibility analysis. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil é um dos países com a maior atividade empreendedora do mundo. 

Cerca de 40% da população economicamente ativa está atualmente envolvida em 

alguma atividade empreendedora. Vários são os fatores que fomentam essa imensa 

atividade empreendedora. Entretanto a taxa de mortalidade das empresas com até 

dois anos de vida também é alta: ao redor de 25% (SEBRAE). E o fator mais 

importante para o fracasso dessas empresas é a falta de planejamento prévio. 

Segundo pesquisa de 2014 do SEBRAE, 55% dos empreendedores não elaboraram 

um plano de negócios para o seu empreendimento. Além disso, 46% não sabiam o 

número de clientes que teriam e os seus hábitos de consumo e 38% não sabiam o 

número de concorrentes que teriam. Também corrobora para o insucesso 

empresarial a gestão deficitária e amadora, a falta conhecimento prévio do mercado 

de atuação e a ausência de objetivos e metas claras para o negócio. 

O brasileiro gasta cerca de 25% da sua renda com alimentação fora do lar 

(IBGE). É um mercado estimado em R$ 60 bilhões. E as associações e institutos 

desse mercado estimam um crescimento considerável, na ordem de 7% para o setor 

em 2016, contrariando o atual cenário de crise econômica do país. 

Empreender significa combinar recursos para criar valor a fim de explorar uma 

oportunidade. Nesse sentido, esse estudo visa verificar a viabilidade econômica e 

financeira de um empreendimento gastronômico na cidade de Cornélio Procópio-PR 

voltado para a população das classes A e B. No topo da pirâmide econômico-social, 

este é um mercado consumidor que demanda produtos e serviços de excelente 

qualidade e que representa cerca de 70% do mercado de consumo brasileiro. É uma 

população que é menos impactada pelos solavancos da economia, o que favorece a 

serem mais bem sucedidas as empresas com foco nesse público alvo. 

Dessa forma, foi realizado um levantamento de dados para a concepção de 

um plano de negócios completo que especificou os tipos e quantidades de recursos 

necessários (financeiros, humanos, físicos e materiais) bem como tais recursos 

serão alocados. Em seguida foram feitas projeções econômicas a partir de 

premissas realistas, pessimistas e otimistas, com o objetivo de ter uma visão clara 

das reais possibilidades de sucesso da empresa e fundamentar o processo decisório 

de um eventual investimento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

O empreendedorismo no Brasil começou a tomar forma na década de 1990, 

quando entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) e SOFTEX (Sociedade Brasileira para Exportação de Software) foram 

criadas. Antes disso, os ambientes político e econômico do país não eram propícios 

à criação de empresas.  

Passados 20 anos, pode-se afirmar que o Brasil é um dos países com maior 

atividade empreendedora do mundo. Segundo a pesquisa do Global 

Entrepreneurship Monitor, estima-se que em 2015 havia 52 milhões de 

empreendedores no país. Isso equivale a 39,3% da população brasileira de 18 a 64 

anos, considerando os dados mais recentes. E essa taxa vem em trajetória 

crescente desde 2011, supera a de 2013 em 4,8 pontos percentuais e alcança o 

maior valor registrado desde 2000, quando se iniciou a pesquisa no Brasil. 

Esses dados contribuem para afirmar que o empreendedorismo no Brasil está 

cada vez mais consistente. A criação de novas empresas vem ganhando impulso em 

todo o território nacional. Esse cenário se mantém, basicamente, por meio de um 

conjunto de fatores:  

 

1) Educação empreendedora, apoiada pelo acesso a informação e pelas 

instituições de ensino, que disponibilizaram graduações inteiras voltadas 

ao empreendedorismo, bem como cursos de MBA (Master of Business 

Administration) e também cursos de curta e média duração e programas a 

distância (EAD). 

2) Políticas públicas, que nos últimos anos proporcionaram incentivos com a 

criação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas em 2006, a Lei do 

Microempreendedor Individual em 2009, a ampliação dos limites de 

faturamento do Simples Nacional em 2012 e o programa Startup Brasil. 

3) Crescimento da quantidade de incubadoras de empresas no Brasil. Em 

2010, mais de 400 incubadoras de empresas estavam em atividade no 

país. 
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4) Crescimento do número de entidades de apoio ao desenvolvimento do 

empreendedorismo no Brasil, como ONGs, institutos e empresas em 

várias regiões do país. 

5) O interesse dos fundos de capital de risco e Private Equity mundiais em 

empresas brasileiras.  

6) O crescente movimento das franquias no Brasil. Segundo a Associação 

Brasileira de Franchising, em 2010 havia 1.855 redes de franquias 

constituídas no país, com mais de 86 mil unidades franqueadas, o que 

correspondeu a praticamente R$ 76 bilhões de faturamento consolidado 

do setor. 

7) Limitação de emprego. A atividade empreendedora é incentivada por uma 

opção limitada de trabalho e ocupação, o que leva um elevado 

contingente de pessoas a abrir seu próprio negócio para geração de 

renda e sobrevivência. 

8) Baixos índices de desenvolvimento econômico e humano (IDH). O 

empreendedor brasileiro tem como características principais escolaridade 

menor que ensino médio completo e faixa de renda inferior a três salários 

mínimos. Esse perfil está alinhado com as altas taxas de 

empreendedorismo encontradas em países com baixos IDH.  

9) Novas oportunidades. O Brasil é cheio de oportunidades e problemas a 

serem solucionados, desde uma estrutura falha de logística até a 

ascensão da nova classe média ansiosa por novos produtos e serviços. 

 

A taxa de mortalidade de empresas com até dois anos, constituídas em 2007, 

era de 26,4%, segundo estudo realizado em todo o Brasil em 2013 pelo SEBRAE. 

Isso significa que a cada 100 empresas abertas, 75 permanecem em atividade após 

os primeiros dois anos de existência. Em 2006 essa taxa foi de 24,9% e em 2005 foi 

de 26,4%. Esses dados demonstram uma tendência de melhora incremental na 

capacidade das empresas em sobreviver, impulsionada pelos avanços na legislação 

em favor das empresas e pela evolução das características dos próprios 

empreendedores brasileiros, que estão buscando capacitação e informações com as 

instituições de apoio ao empreendedor. 



13 

Em contrapartida, verifica-se um grande número de empresas que fecham 

nos cinco primeiros anos de vida. O fracasso dessas empresas pode ser explicado 

pelos seguintes motivos: 

 

1) Falta de planejamento prévio: ao abrir a empresa, parte dos 

empreendedores não levanta informações importantes sobre o mercado. 

Segundo pesquisa de 2014 do SEBRAE, 55% dos empreendedores não 

elaboraram um plano de negócios para o seu empreendimento. Além 

disso, 46% não sabiam o número de clientes que teriam e os seus hábitos 

de consumo e 38% não sabiam o número de concorrentes que teriam. 

2) Gestão empresarial deficitária: empresas tendem a sobreviver mais no 

mercado quando com frequência aperfeiçoam produtos e serviços, se 

atualizam quanto às tecnologias do setor e investem em capacitação.  

Além disso, a experiência prévia ou conhecimentos no ramo influenciam a 

permanência das empresas no mercado. 

3) Ausência de comportamento empreendedor. Empreendedores que 

definem objetivos e metas claras, que elaboram um plano de ação 

completo, que se antecipam aos fatos, que buscam intensamente 

informações e que persistem nos objetivos são os que apresentam 

maiores taxas de sucesso. 

 

Ainda segundo a pesquisa do SEBRAE, o fator mais importante para a 

sobrevivência da empresa na visão do empreendedor, é um bom planejamento 

antes da abertura: 49% dos entrevistados que fecharam a empresa corroboram com 

essa afirmação, afirmando ser o planejamento prévio o fator mais importante para o 

sucesso do empreendimento. Um maior tempo de planejamento (mais de seis 

meses) permite que se conheça melhor o mercado antes de abrir a empresa, o que 

tende a aumentar as suas chances de sucesso. Muitos empreendedores que iniciam 

suas atividades sem analisar a oportunidade, sem planejar e sem definir os 

principais riscos, o que acarreta na mortalidade precoce das empresas. 



14 

2.2 EMPREENDEDORISMO 

Segundo Michael Morris (1998), “Empreendedorismo é o processo de criar 

valor ao combinar recursos de maneira única a fim de explorar uma oportunidade”. 

Empreender significa assumir o risco de colocar em prática uma boa ideia, através 

do processo de criar valor ao combinar recursos de maneira única, com o objetivo de 

explorar uma oportunidade econômica quando esta é vislumbrada como viável. É o 

envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de 

ideias em oportunidades, que, quando devidamente exploradas, levam à criação de 

negócios de sucesso. 

Empreendedores são os agentes básicos do processo de construção de 

empresas para criação de valor. São aqueles que se dispõe a correr riscos para 

desenvolver organizações voltadas para a geração de empregos e renda. Enxergam 

oportunidades onde outros não veem e se dispõem a explorá-las com seus esforços. 

Em geral suas motivações para empreender estão fundamentadas no desejo de 

independência, controle de seus atos e decisões e auto realização. Além disso, o 

empreendedor é movido pela possibilidade de ajudar na criação de empregos. Mas 

fundamentalmente, também buscam a geração de riqueza.  

Com uma abordagem ousada, arriscada e agressiva para a tomada de 

decisões, empreendedores buscam novos negócios e oportunidades com a 

propensão a melhorar produtos e serviços. Suas ações geralmente baseiam-se nas 

necessidades do mercado, considerando irresistíveis os novos empreendimentos 

quando visualizam uma oportunidade. Unindo criatividade e ação, transformam 

ideias em oportunidades, assumem riscos, constroem empresas, capitalizam sobre 

elas e criam negócios de sucesso. 

De acordo com Dornelas (2001), 

 
O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 
introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de 
organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. [...] O 
empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e cria um negócio 
para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados. Em qualquer 
definição de empreendedorismo encontram-se pelo menos os seguintes 
aspectos referentes ao empreendedor, iniciativa para criar um novo negócio 
e paixão pelo que faz; aceita assumir os riscos e a possibilidade de 
fracassar e utiliza os recursos disponíveis de forma criativa transformando o 
ambiente social e econômico onde vive. 
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Empreendedorismo envolve o processo de geração de algo novo, de valor. 

Para tal, demanda do empreendedor devoção e comprometimento de tempo e 

esforços necessários para fazer o empreendimento crescer. Além disso, riscos 

devem ser assumidos e decisões críticas devem ser tomadas. Para o empreendedor 

é preciso ousadia e ânimo apesar de possibilidades de insucesso, que é minimizada 

quando o empreendedor se dispõe a formatar sua empresa em um planejamento 

minucioso e antecipado do seu negócio antes de partir para a prática propriamente 

dita, isto é, antes de colocar recursos na sua construção. 

 

 

2.3 O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS 

Segundo Antonio André Neto et al o desenvolvimento de um novo 

empreendimento passa pelas seguintes fases: 

 

1) Desenvolvimento do empreendimento: tem início na identificação da 

oportunidade e é concluída quando o empreendimento estiver 

estruturado, os interesses dos envolvidos conciliados e os contratos 

assinados, ou seja, os recursos necessários para iniciar a construção do 

empreendimento foram assegurados. 

2) Construção do empreendimento: tem início na contratação de todos os 

envolvidos que vão materializar o novo empreendimento (a loja, a fábrica, 

o escritório). Os envolvidos nesta fase, isto é, os fornecedores, 

prestadores de serviços e empregados, serão contratados com os 

recursos obtidos na fase 1. 

3) Operação do empreendimento: esta fase se inicia quando o negócio 

começa literalmente a funcionar. E então o empreendimento segue o seu 

ciclo de vida operacional. 

 

A fase 1, pode ser subdividida em quatro etapas: 

 

1) Identificação da oportunidade de negócios: é o processo de 

identificação de uma necessidade ou desejo não atendido de potencias 
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clientes. A oportunidade de negócio está inserida num contexto 

compreendido pelos aspectos geográficos, sociais, econômicos e culturais 

do meio ambiente que tais clientes se encontram inseridos. Assim, essa 

identificação depende fundamentalmente da interação do empreendedor 

com o meio ambiente. Para ter sucesso, o empreendedor precisa 

enxergar a oportunidade percebendo os desejos e necessidades não 

atendidos, e então aprofundar-se no conhecimento do mercado em que o 

potencial negócio estará inserido. 

2) Criação da proposta de valor: Proposta de valor é a maneira como a 

empresa define a razão de sua existência. É um pacote específico de 

benefícios que irá suprir as exigências de determinado grupo de clientes. 

Portanto está relacionada diretamente com a missão da empresa. 

3) Definição do modelo de negócio: Modelo de negócio descreve a lógica 

de criação, captura e entrega de valor por parte de uma organização para 

ter sucesso. O modelo de negócio ideal é aquele que direciona a criação 

do empreendimento, de modo que atinja seus objetivos utilizando o 

mínimo de recursos. Entretanto a correlação entre as ações desse modelo 

e os recursos utilizados deve ser dinâmica, pois o ciclo de vida dos 

produtos e empresas é dinâmico. O desafio ao empreendedor e encontrar 

um modelo que proporcione retorno ao investimento com taxas superiores 

a outras alternativas, levando em consideração os riscos envolvidos. 

Portanto o modelo de negócio deve descrever como a proposta de valor 

será entregue aos clientes-alvo por meio da clara definição de todas as 

atividades envolvidas no negócio. 

4) Estruturação do empreendimento: Essa é a fase onde todas as 

atividades identificadas anteriormente são colocadas em prática. Nessa 

fase está o processo de identificação de todos os stakeholders e de 

conciliação de seus interesses. Assim, inicia-se o processo de negociação 

com os fornecedores, prestadores de serviços, investidores e 

financiadores com o objetivo de fazer o empreendimento se materializar. 

A estruturação do empreendimento é baseada principalmente na 

apresentação do plano de negócio aos envolvidos, buscando despertar 

seus interesses para o negócio e conseguir engajamento e aporte de 

recursos. 



17 

2.4 MERCADO E TENDÊNCIAS PARA ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR 

A incerteza econômica que atinge atualmente a economia brasileira é sentida 

de forma diferente em alguns setores. Na contramão da crise, o ramo de 

alimentação continua crescendo. A alimentação fora do lar tem se tornado um forte 

hábito para os brasileiros, mesmo em períodos de turbulência econômica. Isso 

favorece muito aos empreendedores que atuam no ramo, e os números do 

segmento só tendem a crescer. Apesar de a concorrência no setor ser grande, há 

também grande demanda, o que favorece empreendedores que se aventuram nesse 

segmento. 

Segundo o Instituto Foodservice Brasil (IFB), existe a previsão de crescimento 

de 7,7% no setor de alimentação fora do lar para 2016. Em 2015 o segmento 

apresentou alta de 6,2%. Esse mercado tem faturamento estimado em R$ 60 

bilhões.  

O brasileiro gasta cerca de 25% da renda com alimentação fora do lar, de 

acordo com dados do IBGE. A Associação de Bares e Restaurantes (ABRASEL) 

estima que o setor represente 2,7% do PIB brasileiro. Já a Associação Brasileira das 

Indústrias da Alimentação (ABIA) destaca que o setor tem crescido a uma média 

anual de 14,2%. 

Em 2015, de acordo com dados nacionais da ABRASEL, o setor de bares e 

restaurantes teve um crescimento nominal de 7%, sem levar em consideração a 

inflação. Considerando a alta dos preços, houve uma queda de 3%. Para 2016, a 

previsão é de um aumento nominal de 7,5%, ou uma alta real de 0 a 1%, 

considerando a inflação.  

Em contrapartida, com a recessão e o desemprego em alta, a inflação 

prejudica a alimentação fora de casa. No Brasil, de acordo com o IBGE, a alta geral 

dos preços foi de 10,67%, a maior desde 2002. Segundo o instituto, o que mais 

pesou no bolso do brasileiro no ano passado foi o aumento de preços dos alimentos 

e das bebidas. De 8,03% em 2014, a taxa subiu para 12,03% em 2015. Não foi o 

aumento mais forte entre todos os tipos de gastos analisados pelo IBGE, mas seu 

peso é o maior no cálculo do IPCA. Ainda segundo o IBGE, o grupo alimentação e 

bebidas ficou em 9,69% mais caro nos últimos 12 meses. 
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De acordo com dados de 2015 da Nielsen, o consumo com alimentação fora 

do lar teve uma pequena queda em relação ao ano anterior devido à situação 

econômica do Brasil. Mas tende a ser um comportamento pontual por conta do 

momento. Os consumidores brasileiros, já estão retomando o consumo de 

alimentação fora do lar, pois ocorreram mudanças mais profundas na cultura 

brasileira, na medida em que mais mulheres conquistam o mercado de trabalho e, 

portanto, diminuíram seu tempo para cozinhar em casa.  Ainda segundo a Nielsen, 

64% dos brasileiros afirmaram em 2015 que para poupar diminuem o lazer fora do 

lar, e 13% estão economizando para pagar dívidas atrasadas. Outro dado que 

demonstra a situação de atenção no consumo é a ida ao ponto-de-venda. Houve 

uma queda de 4,7% no número de visitas ao ponto-de-venda em 2014 com aumento 

do tíquete médio em 5,6% a cada visita. Ou seja, as compras estão sendo mais 

planejadas: o consumidor vai menos vezes à loja, mas gasta mais a cada visita. E, 

pela pesquisa, as classes A e B são as responsáveis por esse comportamento. 

Entretanto, a pesquisa ainda afirma que o brasileiro tem a intenção de gastar mais 

comendo fora de casa, assim que a situação econômica estiver melhor e tiver 

recursos disponíveis. 

 

2.5 CLASSES A E B: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOCIMAS E PERFIL 

DE CONSUMO 

Pesquisas sobre consumo geralmente costumam relatar hábitos segundo as 

classes sociais. Entretanto, a metodologia de cálculo e caracterização de cada uma 

das classes é bastante difusa. Atualmente há pelo menos duas visões relevantes: 

 

1) ABEP - Associação Brasileiras de Empresas de Pesquisa (Critério Brasil): 

utiliza-se de um instrumento de segmentação econômica que emprega o 

levantamento de características domiciliares para diferenciar a população 

(presença e quantidade de alguns itens de conforto e grau escolaridade 

do chefe de família). O critério promove uma classificação econômica 

estimada definida por classes, conforme a tabela 1: 
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  Tabela 1: Classificação socioeconômica segundo a Abep 

Estrato Sócio 
Econômico 

Renda Média Domiciliar 

A R$ 20.272,56 

B1 R$ 8.695,88 

B2 R$ 4.427,36 

C1 R$ 2.409,01 

C2 R$ 1.446,24 

D - E R$ 639,78 

Fonte: ABEP 

 

2) IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: baseia-se no número 

de salários mínimos e divide em apenas cinco faixas de renda ou classes 

sociais, conforme demonstrado na tabela 2: 

 

Tabela 2: Classificação socioeconômica segundo o IBGE (2016) 

Classe Salários Mínimos (SM) Renda Familiar (R$) 

A Acima de 20 SM Acima de R$ 17.600,01 

B 10 a 20 SM De R$ 8.800,01 a R$ 17.600,00 

C 4 a 10 SM De R$ 3.520,01 a R$ 8.800,00 

D 2 a 4 SM De R$ 1.760,01 a R$ 3.520,00 

E Até 2 SM Até R$ 1.760,00 

  Fonte: IBGE 

 

A economia brasileira passa atualmente por um momento de crise sem 

precedentes. Recessão econômica, inflação alta, desemprego crescente, juros altos, 

cambio desvalorizado e alta carga tributária formam um cenário nocivo para o 

empreendedor brasileiro. 

A atual situação econômica do Brasil é tecnicamente de estagnação e vem 

causando preocupação ao empresariado que, com cautela, tem adiado 

investimentos e contribuindo ainda mais para essa estagnação. Além disso, novos 

empreendedores estão aguardando os momentos menos incertos para concretizar 

seus negócios.  

Em época de crise as pessoas tendem a ser mais cautelosas. A população 

em geral, principalmente a classe C, endividada por anos de política consumista e 

crédito fácil, se concentra atualmente em pagar suas dívidas, evitando aumentar 

seus gastos com o consumo de supérfluos. O consumidor pesquisa melhor e analisa 
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a marca, o estabelecimento ou o serviço para encontrar o que lhe ofereça o melhor 

custo-benefício. 

Em contrapartida, a população das classes A e B, no topo da pirâmide 

econômico-social, é um mercado consumidor ávido por produtos e serviços de ótima 

qualidade. De formação cultural melhor, torna-se naturalmente um público mais 

exigente. Além disso, tais consumidores sentem muito menos a inflação, a alta dos 

juros e o desemprego e não dependem de empréstimos para consumir. Para estas 

classes o diferencial está na experiência proporcionada. Assim, prestar um 

atendimento de qualidade, com produtos diferenciados, fideliza o consumidor A e B 

e transforma-o em cliente.  

Há ainda um novo perfil de consumidor que não quer abrir mão de seus 

ganhos de padrão de vida conquistados durante a última década e que contribuem 

para seu estilo de vida. Quem adentrou a essas classes nos últimos anos passou a 

consumir produtos de boa qualidade. E dificilmente vai retornar aos velhos hábitos 

de consumo. Assim, buscam manter os seus pequenos luxos, muitos deles 

traduzidos em degustação de alimentos e bebidas mais elaborados e requintados. 

O senso comum sinaliza que, quando os recursos se tornam mais escasso, 

os supérfluos são os primeiros a serem cortados. Mas o que se observa é que o 

conceito de supérfluo é diferente para as diferentes classes sociais. A classe A não 

considera como supérfluo uma viagem ao exterior. Já a classe B não deixa de jantar 

fora durante a semana. 

Segundo pesquisa da consultoria IPC Marketing em 2014 a classe B foi a 

alavanca do consumo nacional com participação de 50,8%. Os consumidores desse 

faixa de renda movimentaram R$ 1,5 trilhão. As classes A e B giraram 70% do 

mercado de consumo brasileiro. Elas não têm o seu orçamento comprometido com 

despesas básicas, diferentemente das classes C, D e E. 

Dessa forma, empresas que focam seus negócios nos consumidores mais 

abastados das classes A e B sofrem menos com a variação de humor da economia 

e, se bem administradas, não só sobrevivem como também prosperam num 

mercado bem-sucedido e com uma clientela fiel. 
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2.6 PLANO DE NEGÓCIOS 

Um plano de negócios é uma ferramenta de gestão específica para planejar 

cautelosamente e decidir sobre o futuro de um empreendimento, tendo como base o 

passado, o ambiente de negócios, o público alvo e a concorrência. É um instrumento 

abrangente e organizado que descreve detalhadamente como o empreendimento 

será e como funcionará, permitindo que se tenha uma visão prévia de todos os 

elementos internos e externos relevantes envolvidos no início de um 

empreendimento, antecipando expectativas de ações e resultados.  

Um bom plano de negócios estabelece claramente os objetivos do 

empreendimento e detalha os passos que devem ser dados para que esses 

objetivos sejam atingidos, possibilitando identificar riscos e incertezas e propor 

ações para minimizá-los. A sua elaboração é fundamental para uma análise crítica 

do mercado que o empreendedor quer explorar.  

Ao elaborar um plano de negócio, o empreendedor tem a oportunidade de 

preparar um planejamento sob medida, baseado em informações detalhadas e 

confiáveis. Quanto maior o conhecimento sobre o mercado e sobre o ramo em que 

se pretende atuar, mais bem-feito será o plano. 

Um plano de negócios deve especificar seus objetivos e metas de curto, 

médio e longo prazo. E deve definir as políticas, programas, procedimentos e 

práticas, que serão adotadas para o alcance dos objetivos e metas. Além disso, 

também deve especificar os tipos de recursos necessários (financeiros, humanos, 

físicos e materiais) e suas respectivas quantidades, como tais recursos serão 

gerados ou obtidos e como serão alocados às atividades do empreendimento. 

Com um plano de negócios o empreendedor terá uma visão clara de sua 

futura empresa e as reais possibilidades de sucesso e insucesso. Um bom plano de 

negócios permitirá ao empreendedor: 

 

1) Aprimorar a sua ideia, tornando-a mais clara e precisa, através da busca 

de informações completas e detalhadas sobre o seu futuro 

empreendimento. 
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2) Conhecer os pontos fortes e fracos do seu negócio, concorrentes, 

fornecedores, futuros clientes e a gestão adequada dos seus processos e 

recursos. 

3) Através da análise detalhada do negocio, viabilizar uma negociação mais 

eficiente e vantajosa com futuros parceiros, bancos ou órgãos 

financiadores de crédito. 

 

Sua colaboração no processo decisório é fundamental para identificar pontos 

fortes e fracos, oportunidades e ameaças e permite identificar e restringir seus erros 

no papel, ao invés de cometê-los no mercado. Ao final, o objetivo principal do plano 

de negócios é responder a pergunta: vale a pena abrir, manter ou ampliar o 

negócio? 

 

2.6.1 Estrutura do Plano de Negócios 

Um plano de negócios bem elaborado é composto pelas seguintes 

informações:  

1) Sumário Executivo: É um resumo do plano de negócio contendo seus 

pontos mais importantes como os dados dos empreendedores, 

experiência profissional e atribuições, dados do empreendimento, missão 

e visão da empresa, setor de atividades, forma jurídica, enquadramento 

tributário, capital social e fontes de recursos. 

2) Análise de Mercado: Nessa etapa é realizado o estudo dos clientes, dos 

concorrentes e dos fornecedores. É uma das etapas mais importantes da 

elaboração do plano, pois é necessário analisar profundamente esses três 

estudos para decidir a viabilidade do negócio.  

3) Plano de Marketing: Nessa etapa são descritos os principais produtos e 

serviços que serão ofertados, é determinado o preço de atuação 

(conforme o consumidor alvo está disposto a pagar), são planejadas as 

estratégias promocionais e a maneira de divulgação, é descrita a estrutura 

de comercialização, isto é, como os produtos e/ou serviços chegarão até 

os clientes e é descrita localização para a instalação do negócio e as 

justificativas para a escolha do local. 
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4) Plano Operacional: Nessa etapa é definido o layout ou arranjo físico do 

empreendimento, como será a distribuição dos diversos setores da 

empresa, dos recursos (matérias-primas, equipamentos, produtos 

acabados, prateleiras, móveis, etc.) e das pessoas no espaço disponível. 

Também é demonstrada a capacidade produtiva e comercial da operação, 

os processos operacionais, isto é, como a empresa irá funcionar, como 

serão realizadas as várias atividades (a fabricação dos produtos, a venda 

de mercadorias e a prestação dos serviços) e as rotinas administrativas. 

Além disso, nessa etapa também é descrita a projeção de necessidade de 

pessoal para o funcionamento da empresa. 

5) Plano Financeiro: Nessa etapa é determinado o total de recursos a ser 

investido para que a empresa comece a funcionar (investimentos fixos, 

capital de giro e investimentos pré-operacionais), a estimativa do 

faturamento da empresa, a estimativa do custo de matéria-prima, a 

apuração dos custos das mercadorias vendidas, a estimativa de custos de 

comercialização, a estimativa dos custos com depreciação, a estimativa 

de custos fixos operacionais mensais e o demonstrativo de resultados. 

6) Análise da Viabilidade: Nessa etapa são calculados alguns indicadores 

como ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e prazo do retorno 

do investimento que irão demonstrar a viabilidade do empreendimento ou 

não. 

7) Construção de Cenários: Nessa etapa devem ocorrer simulações de 

valores e situações diversas, através de cenários onde o negócio obtenha 

resultados pessimistas (queda nas vendas e/ou aumento dos custos), 

prováveis ou otimistas (crescimento do faturamento e diminuição das 

despesas). 

 

 

2.7 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

Os métodos de análise de investimentos se baseiam nos retornos 

proporcionados pelos fluxos de caixa do empreendimento em estudo. Fluxo de caixa 

é uma ferramenta de registro e organização de todas as receitas (entradas) e 
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despesas (saídas) num determinado período. E a construção desses fluxos requer 

grande quantidade de informações, além de exigir projeções de resultados futuros o 

mais próximo possível da realidade. Fluxos de caixa mal elaborados podem conduzir 

a decisões desastrosas e ao fracasso do empreendimento. 

Para tomar a decisão em investir em um novo negócio o empreendedor deve 

fundamentalmente analisar se o capital investido terá condições de oferecer o 

retorno desejado. E para essa análise ser eficaz faz-se uso de ferramentas 

financeiras que demonstram o retorno da aplicação do capital em projetos de longo 

prazo, isto é, cujos retornos estão previstos para vários períodos consecutivos, 

permitindo ao analista aceitar ou rejeitar o investimento. 

Os principais métodos para análise e tomada de decisão de investimentos 

são: Payback descontado (PBD), Método do Valor Presente Líquido (VPL) e Método 

da Taxa Interna de Retorno (TIR). Porém, antes de apresentar tais métodos, é 

importante explicar um dos um dos principais parâmetros de avaliação de 

investimentos, pois influencia muito em seu resultado: a Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA). 

A TMA, também chamada de taxa requerida, é a taxa de juros mínima que o 

investidor exige para aceitar um investimento. Ela reflete o valor do dinheiro no 

tempo e o risco do fluxo de caixa do projeto. Pode ser entendida também como o 

custo de oportunidade da organização. De acordo com LACOMBE (2009), “custo de 

oportunidade é o grau de sacrifício feito ao se optar por uma alternativa em 

detrimento de outra, ou seja, aquilo de que se abre mão para obter o que se deseja. 

Corresponde à melhor alternativa disponível que foi sacrificada”.  

Enfim, é o quanto se deixou de ganhar decidindo por um investimento em vez 

de outro. Assim, a TMA representa o custo de oportunidade de abandonar a melhor 

alternativa disponível em favor do investimento. 

Em geral, a TMA é estabelecida a partir de alguma taxa de juros de baixo 

risco praticada no mercado, tais como Poupança, Taxa Básica Financeira (TBF), 

Taxa Referencial (TR) e Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

(SELIC). 
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2.7.1 Lucratividade e Rentabilidade 

Lucratividade é um indicador econômico-financeiro de eficiência operacional 

que avalia qual é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que 

desenvolve. Seu cálculo é obtido pela razão entre o lucro líquido e a receita total 

gerada. 

Rentabilidade é outro indicador econômico-financeiro que mede o percentual 

de retorno do investimento realizado pelos sócios na empresa. Seu cálculo é obtido 

através da divisão do lucro líquido pelo investimento total. 

 

2.7.2 Valor Econômico Agregado (EVA) 

Representa a criação de valor pela empresa, isto é, a sua capacidade de 

gerar lucro acima do custo de capital total (o capital próprio definido pela TMA e 

custo de um eventual financiamento). Demonstra o crescimento da riqueza gerado 

pela empresa e é determinado pela parcela do lucro líquido ajustado que supera o 

custo do capital. É calculado pela diferença entre o resultado real e o custo de 

capital. Se positivo, indica que a empresa está agregando valor. Se negativo, a 

empresa está destruindo valor. 

 

2.7.3 Payback Descontado (PBD) 

O método Payback é um método direto que calcula o tempo exato necessário 

para que o investimento inicial em um projeto seja recuperado a partir das entradas 

de caixa. O Payback simples não leva em consideração o valor do dinheiro no 

tempo. Nesse caso, o investidor faz uma comparação entre o tempo calculado para 

o retorno do investimento e um prazo máximo de recuperação pré-estabelecido. Se 

o prazo de retorno for inferior ao prazo estabelecido, o projeto deve ser aceito como 

viável. 

Já o Payback descontado considera o valor do dinheiro no tempo. É o tempo 

de recuperação do investimento, remunerado pela taxa mínima de atratividade. 

LAPPONI (2000) considera: “O payback pode ser considerado uma medida de risco 
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do projeto considerando que, quanto maior o tempo, maior o grau de incerteza e 

consequentemente maior o risco do investimento”. 

 

2.7.4 Valor Presente Líquido (VPL) 

O Valor Presente Líquido é uma ferramenta utilizada na análise de 

investimentos que consiste em calcular o valor presente dos demais termos do fluxo 

de caixa para somá-los ao investimento inicial, utilizando para descontar o fluxo uma 

taxa mínima de atratividade (CASAROTTO e KOPITTKE, 2000). 

Este método de análise consiste em trazer para o presente os valores futuros 

de um fluxo de caixa e compará-los ao investimento inicial, considerando assim que 

o valor do dinheiro muda ao longo do tempo. 

Segundo PUCCINI (2011), 

 

O VPL é o valor presente de fluxo de caixa definido anteriormente, ou seja, e a 
soma algébrica dos valores presentes de todos os componentes do fluxo de caixa (a 
soma dos valores presentes das entradas de caixa menos a soma dos valores 
presentes das saídas de caixa). A taxa de desconto a ser utilizada nos cálculos é a 
taxa de atratividade da organização. Por essa definição, o VPL pode ser 
interpretado como uma medida do valor presente da riqueza futura gerada pelo 
projeto. O critério de decisão do método é bastante simples: aceitam-se projetos 
com um VPL maior ou igual a zero e rejeitam-se projetos com VPL negativo. 

 

BISCHOFF (2013) define o VPL como a soma do valor presente de todos os 

períodos que compõem o fluxo de caixa. MATHIAS (2008) define os objetivos do 

VPL da seguinte forma: 

 

O Valor Presente Líquido é a diferença entre o valor presente do projeto e o custo 
do projeto na data atual. VPL positivo significa que o projeto vale mais do que 
custa, ou seja, é lucrativo. VPL negativo significa que o projeto custa mais do que 
vale, ou seja, se for implantando, trará prejuízo. 

 

Se a soma do valor presente (PVs) de todos os retornos do projeto na data 

zero for maior do que o investimento, então o VPL do projeto será positivo. E de 

acordo com o critério do método, VPL positivo indica que o projeto deve ser aceito. 

Caso o VPL seja negativo, o projeto deve ser rejeitado. 



27 

O valor positivo resultante do cálculo do VPL represente o lucro extra ao 

investidor, acima da taxa mínima de atratividade (TMA). Se o VPL for positivo, o 

projeto deverá ser aceito, pois significa que todo o capital investido será recuperado, 

acrescido de uma remuneração pala TMA definida, e ainda gerará um lucro extra 

igual ao VPL. 

 

2.7.5 Taxa Interna De Retorno (TIR) 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de juros que determina o ponto de 

equilíbrio em um investimento, quando comparado ao valor presente e ao valor do 

investimento. É, portanto, a taxa de juros que faz o valor presente líquido (VPL) seja 

nulo. Ou seja, não existe nem prejuízo, nem lucro (ponto de equilíbrio). 

Em outras palavras, é a taxa de juros com a qual o valor presente de um fluxo 

de caixa futuro analisado se iguala ao valor presente do investimento. Seu valor 

permite descobrir e comparar o rendimento de uma aplicação com a TMA, para 

saber se é ou não vantajosa. 

Segundo PUCCINI (2011), 

 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de desconto que torna nulo o valor 
presente líquido de um fluxo de caixa. É a taxa de juros que iguala, em um dado 
momento, os valores atualizados das entradas e das saídas de caixa. Se a TIR 
superar a taxa mínima de atratividade, o investimento é classificado como 
economicamente atraente. Caso contrário, há recomendação técnica de rejeição. 

 

Mas é importante destacar que as técnicas de avaliação de investimentos são 

somente ferramentas de apoio à tomada de decisão. Outros fatores, como objetivos 

estratégicos e os aspectos macroeconômicos, políticos e gerenciais, são relevantes 

na decisão de investir em novos negócios. 
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2.8 A ANÁLISE SWOT 

A construção de cenários que possibilitem uma visão geral da situação da 

empresa no seu mercado de atuação pode ser concebida com auxilio de um modelo 

denominado Análise SWOT.  

Criada pelos professores Kenneth Andrews e Roland Cristensen (Harvard 

Business School), a análise SWOT estuda a competitividade de uma organização 

segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Baseado no dimensionamento 

dos pontos fortes e fracos da empresa (ambiente interno) e suas oportunidades e 

ameaças (ambiente externo), a análise SWOT é uma técnica de análise que 

possibilita dimensionar uma estratégia que ajuste a sua capacidade às 

circunstancias do seu ambiente e as condições do mercado (THOMPSON, 2004). 

Considera-se pontos fortes as características que podem proporcionar à 

empresa a capacidade de coloca-la na posição de vantagem no mercado, tais como: 

capital próprio, capacitação da equipe, especialização, qualidade diferenciada e 

capacidade de promoção/propaganda. Já pontos fracos são as condições que 

colocam a empresa em vulnerabilidade no mercado quando comparada com outras 

empresas do mesmo segmento, como: custos com aluguéis, carteira inicial de 

clientes, pouca experiência no ramo e dependência de serviços terceirizados.  

No âmbito externo, oportunidades são fatores que oferecem maiores 

potenciais de vantagem competitiva e maiores perspectivas de crescimento dos 

lucros para empresa. Como oportunidades pode-se destacar: mercado crescente, 

público alvo com alto poder aquisitivo e linhas de créditos baratas. Já ameaças são 

os fatores que podem prejudicar o desenvolvimento do negócio, como concorrência 

alta na região de atuação, entrada de concorrentes com custos reduzidos, novas leis 

onerosas, altar carga tributária, instabilidade da política econômica nacional e 

mudanças demográficas desfavoráveis. 

A construção dessa análise inicia-se pelo exame do ambiente externo 

(oportunidades e ameaças). Identifica-se primeiramente os aspectos de ordem 

macro ambiental, como dados demográficos, econômicos, tecnológicos, políticos, 

sociais e culturais. E na sequência, atenta-se aos fatores micro ambientais, que 

envolvem consumidores, concorrentes, canais de distribuição e fornecedores, 
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sempre buscando as oportunidades e ameaças do meio em que a empresa atua ou 

pretende atuar. Posteriormente analisa-se o ambiente interno através da 

inventariação das forças e fraquezas da empresa. Quando os pontos fortes de uma 

organização estão alinhados com os fatores críticos de sucesso para satisfazer as 

oportunidades de mercado, a empresa certamente será competitiva no longo prazo.  

A importância da análise SWOT para a empresa está na avaliação conjunta 

das suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para obter conclusões sobre a 

sua situação e a necessidade de ação estratégica. Tendo elencado todas as 

variáveis dos quatro aspectos da análise SWOT, é importante avaliar: o que pode 

ameaçar a empresa? Como aproveitar as oportunidades que o mercado oferece? 

Como potencializar os pontos fortes e combater os pontos fracos identificados? Com 

isso, é possível traçar um plano de ação visando aumentar sua vantagem 

competitiva. 

A análise SWOT é considerada uma ferramenta bastante eficaz por permitir a 

definição de objetivos e metas com mais precisão e coerência. A empresa poderá 

identificar seus fatores críticos de sucesso, que deverão ser o foco da atenção da 

gestão. Além disso, a análise oferecerá subsídios concretos para a tomada de 

decisão empresarial, de forma a minimizar erros e reforçar acertos. 

 

 

2.9 MODELO DE NEGÓCIOS 

Modelo de negócio de uma empresa é a sua descrição de como pretende 

funcionar e criar valor. É a lógica que direciona o empreendimento para que atinja 

seus objetivos e obtenha sucesso no mercado. Em síntese, é a arquitetura de como 

a empresa gerará receita e como as várias áreas do negócio se relacionarão para 

que a empresa funcione e gere valor. 

De acordo com Teece (2010), quando um negócio é estabelecido, um modelo 

de negócio é adotado, seja de forma explícita ou implícita. O modelo descreve o 

mecanismo que a empresa assume para a criação e entrega de valor, e a sua 

essência define a maneira que a empresa faz para que os clientes paguem pelo 

valor criado, gerando lucro. Isto compreende o que o cliente quer, como ele quer e 
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como a empresa pode se organizar para entregar as suas necessidades. Já 

Slywotzky (1995) descreve o modelo de negócio como a forma que uma empresa 

seleciona os clientes, define e diferencia suas ofertas, define o que será feito 

terceirizado, cria valor para os clientes e captura o lucro. 

Basicamente, um modelo de negócios deve contemplar: a proposição de 

valor, o segmentos de clientes alvo, os canais de distribuição, a forma de relação 

com os clientes, as competências-chave, as parcerias, a estrutura de custos e o 

modelo para obter lucratividade. O desenvolvimento de um modelo de negócios 

estruturado dessa forma ajuda a delinear e a entender em detalhes o negócio de 

uma empresa. Nesse sentido, o modelo de negócios Canvas é uma ferramenta de 

gerenciamento adequada para desenvolver e esboçar modelos de novos negócios 

ou de negócios existentes.  

 

2.9.1 O Modelo de Negócios Canvas 

O modelo de negócios Canvas, desenvolvido em 2005 por Alexander 

Osterwalder, é atualmente um dos moldes mais utilizados para descrever um modelo 

de negócios. Trata-se de uma ferramenta pré-formatada em um mapa visual 

contendo nove blocos que, reunidos, descrevem de forma sintetizada as principais 

partes da estrutura e atividades de um negócio. Representa como uma empresa 

entrega valor ao cliente, transformando equipe, produtos, serviços e gestão em 

receitas, fazendo com que haja a preocupação com os elementos fundamentais no 

desenvolvimento de um negócio. Com essa ferramenta, uma empresa pode 

facilmente descrever seu modelo de negócios (OSTERWALDER, 2010).  

O mapa criado com esse instrumento é um resumo dos pontos chave de um 

plano de negócio. Ajuda o empreendedor a organizar suas ideias, repensar 

estratégias, inovar nos processos, reduzir custos e aumentar o lucro. Também 

permite enxergar o negócio em uma página, o que facilita a sua apresentação para 

colaboradores, clientes e parceiros. Além disso, é flexível, possibilitando testar 

rapidamente diferentes versões do negócio. 
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Figura 1: Ilustração do modelo de negócios Canvas 

 

O modelo de negócios Canvas apresenta a seguinte estrutura: 

1) Segmentos de mercado: Esse bloco define os diferentes grupos de 

clientes que a empresa deseje atingir e servir. Toda organização deve 

definir de maneira consciente sobre quais segmentos quer atender e 

quais quer ignorar. Uma vez que esta decisão é tomada, o modelo de 

negócios pode ser montado de maneira cuidadosa através de um 

conhecimento sólido das necessidades especificas de cada grupo de 

clientes. 

2) Proposta de valor: É o motivo pelo qual os clientes tendem a mudar de 

uma empresa para outra. Cada proposta de valor consiste de um seleto 

grupo de produtos e/ou serviços que fornece solução ou atende uma 

necessidade para os requisitos específicos de um segmento de mercado. 

Ou seja, trata-se de um grupo de benefícios que a empresa oferece aos 

clientes. Em alguns casos a proposição de valor pode ser inovadora e 

representa uma oferta de soluções diferentes do mercado e gera novas 

oportunidades de negócio. Em outros casos podem ser semelhantes às 

propostas existentes no mercado, mas com características ou atributos 

adicionais. (OSTERWALDER; PIGNER, 2010). 

3) Canais: Nesse bloco é descrita a forma como a empresa pretende atinge 

o segmento de mercado para entregar a proposta de valor. Os canais são 

os pontos de contato com os clientes que possuem um papel importante 

na sua experiência, tais como a comunicação, a distribuição e os canais 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4k8eKwdrNAhVJvZAKHc2hBFUQjRwIBw&url=http://www.validandoideias.com.br/como-montar-um-canvas-parte-1-modelo-de-negocios/&psig=AFQjCNGFKCMHcT2OYg9NwGN8GWYHChQyVQ&ust=1467745734724552


32 

de venda. De acordo com Osterwalder e Pigner (2010), os canais servem 

para diferentes funções tais como: 

a. Aumentar o conhecimento entre os clientes sobre os produtos e 

serviços da empresa; 

b. Auxiliar os clientes a avaliar a proposta de valor da empresa; 

c. Permitir aos clientes comprarem produtos e serviços específicos; 

d. Entregar a proposta de valor aos clientes; 

e. Propiciar um serviço de pós-venda adequado; 

4) Relação com os clientes: Uma empresa deve deixar claro que tipo de 

relacionamento quer estabelecer com cada segmento de mercado. O 

relacionamento pode ir de pessoal até o completamente automatizado. 

Assim, esse bloco descreve os tipos de relação que uma empresa 

estabelece com os diferentes segmentos de mercado, motivada ganho de 

novos clientes, manutenção dos clientes ou aumento de vendas. 

5) Fontes de renda: Uma empresa deve sempre se perguntar, por qual 

valor cada segmento de mercado está realmente interessado em pagar. 

Ao ter essa clareza, a empresa pode gerar uma ou mais fonte de renda 

para cada segmento de mercado. Nesse sentido, cada fonte de renda 

deve possuir mecanismos diferentes de precificação como, lista de preços 

fixos, negociação, dependente do mercado, dependente do volume, entre 

outros. 

6) Recursos chave: Esse bloco descreve quais são os recursos requeridos 

para que o modelo de negócio funcione e permita que a empresa crie e 

ofereça uma proposta de valor, mantenha as relações com os clientes e 

gere lucro. Esses recursos podem ser físicos, financeiros, intelectuais 

e/ou humanos. E podem ser próprios ou terceirizados. 

7) Atividades chave: Neste bloco são descritas as atividades mais 

importantes que a empresa tem de realizar para que o modelo de 

negócios funcione e garanta o sucesso das operações. Essas atividades 

correspondem ao processo conhecido como core business, ou seja, são 

processos e atividades que estão na base da concepção da oferta e 

desempenham a criação da proposta de valor. A união entre as atividades 

chaves com os recursos chaves que permitem apresentar a criação de 

valor ao cliente. 
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8) Parcerias chave: Neste bloco é descrita a rede de fornecedores e 

parceiros que são essenciais para que o modelo de negócios funcione. 

Parcerias são essenciais para o sucesso do negócio, e empresas as 

criam por diferentes razões, dentre elas aperfeiçoar os próprios modelos 

de negócios, reduzir riscos ou adquirir recursos. De acordo com 

Osterwalder e Pigneur (2010), há quatro diferentes tipos de parceiras: 

a. Alianças estratégicas entre empresas não competidoras; 

b. Parcerias estratégicas entre competidores; 

c. Join Ventures com objetivo de desenvolver novos negócios; 

d. Parcerias entre compradores e fornecedores com objetivo de 

assegurar fornecimento confiável. 

9) Estrutura de custo: Em um negócio, o processo de criar e entregar valor, 

manter as relações com os clientes e gerar lucro possuem um custo 

envolvido. Assim, este bloco descreve a estrutura de custos para o 

modelo de negócio operar, baseada nas atividades chaves, recursos 

chaves e parcerias chaves. 
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3. METODOLOGIA 

O tema escolhido para ser explorado por esse trabalho foi Empreendedorismo 

e Desenvolvimento de Novos Negócios associado ao estudo financeiro e a análise 

de investimentos. Esses são assuntos que tem sido muito estudados pelas escolas 

de negócios atualmente, haja vista a importância das empresas na promoção do 

crescimento e desenvolvimento econômico e social. 

Uma vez que foi vislumbrada a falta em Cornélio Procópio de um 

empreendimento gastronômico voltados para as classes A e B, fez-se imperativo 

explorar a hipótese: a abertura e operação de um restaurante voltado para as 

classes A e B em Cornélio Procópio é viável. 

Nesse sentido, como objetivo geral pretende-se analisar se é viável 

econômica e financeiramente a abertura de um restaurante de médio porte voltado 

para clientes das classes A e B em Cornélio Procópio-PR.  

Para cumprir com o objetivo geral, fez-se necessário estabelecer os seguintes 

objetivos específicos: 

a. Avaliar o mercado de alimentação fora do lar; 

b. Avaliar as tendências de consumo das classes A e B; 

c. Elaborar um plano de negócios completo; 

d. Analisar a viabilidade econômica / financeira do investimento a partir dos 

cenários provável, otimista e pessimista. 

Na elaboração do plano de negócios foram utilizadas fontes de dados 

primários, através de pesquisa de campo realizada pelo pesquisador. E os dados 

obtidos foram organizados em forma de tabelas seguidas de comentários sobre cada 

resultado. Ao final, fez-se uma análise conclusiva sobre a importância das 

informações para o processo de planejamento de um empreendimento de sucesso.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1. PLANO DE NEGÓCIOS 

4.1.1. Sumário Executivo 

O restaurante LA RISOTTERIA é um empreendimento de alta gastronomia 

localizado em Cornélio Procópio-PR voltado para as classes A e B. Trata-se de um 

restaurante singular, que propõe uma nova experiência gastronômica para a alta 

classe de Cornélio Procópio e região, oferecendo pratos bem elaborados, com 

sabores autênticos em uma ambientação que se destacará pelo equilíbrio 

harmonioso entre o clássico e o moderno, com o compromisso de oferecer o máximo 

em conforto e exclusividade. Contará com uma equipe composta com Chef Gourmet 

e Nutricionista, e sua especialidade será o fornecimento de risottos, contando 

também com um menu complementar de carnes, massas e saladas, além de 

sobremesas, bebidas e uma carta de vinhos. 

O foco desse empreendimento será explorar o mercado de alimentação fora 

do lar para clientes do topo da pirâmide econômico-social da cidade de Cornélio 

Procópio-PR. Essa clientela, de forma geral, é um mercado consumidor exigente e 

ávido por produtos e serviços de ótima qualidade, e que sente muito menos os 

impactos da atual conjuntura econômica do país, caracterizada pela inflação alta, 

desemprego, juros altos, recessão econômica, cambio desvalorizado e alta carga 

tributária. 

A cidade de Cornélio Procópio conta com uma população total de 48.551 

habitantes e um PIB per capita de R$ 24.403,92, de acordo com dados do IBGE de 

2015 e 2013 respectivamente. E ainda segundo dados IBGE (Censo 2010), estima-

se que 14,96% da população de Cornélio Procópio esteja incluída nas classes A e B, 

com renda familiar mensal superior à R$ 8.800,00 (10 salários mínimos). Ou seja, o 

público alvo desse empreendimento representa uma população de cerca de 7.300 

habitantes. São médicos, dentistas, engenheiros, advogados, professores 

universitários, empresários, bancários, industriários, políticos, etc. que não tem 

atualmente a opção de um restaurante sofisticado e de qualidade a poucos 

quarteirões da sua casa. 



36 

Para concretizar esse negócio será necessário um investimento inicial total de 

R$ 430.000,00. E estima-se que a empresa terá um faturamento mensal médio na 

ordem de R$ 186.000,00 nos três primeiros anos de atuação, com um lucro final total 

de R$ 677.000,00. Assim, cumprindo as metas descritas nesse plano, prevê-se uma 

Taxa Interna de Retorno (TIR) de 2,06% ao mês no 29° mês, e retorno do 

investimento em 29 meses, com um Valor Presente Líquido (VPL) de R$ 105.000,00 

ao final do terceiro ano de operação.  

 

4.1.2. Descrição do Empreendimento  

Nome Fantasia: Restaurante La Risotteria 

Setor de atividade: Empresa comercial (comércio varejista: venda de 

mercadorias diretamente ao consumidor). 

Forma jurídica: Sociedade Limitada (sociedade composta por no mínimo 

dois sócios, pessoas físicas ou jurídicas. A responsabilidade de cada sócio é 

limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela 

integralização do capital social). 

Enquadramento tributário: Empresa de Pequeno Porte - EPP (receita bruta 

anual entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões). Para as EPP, o Simples Nacional 

abrange os seguintes tributos e contribuições: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, 

COFINS, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social Patronal. 

 

4.1.2.1. Dados dos empreendedores 

Sócio 1  

 Perfil: Engenheiro Químico, Especialista em Gestão da Produção, com MBA 

em Gestão Estratégica de Empresas pela FGV. Tem 35 anos de idade e 

experiência de 12 anos trabalhando em indústria de alimentos, focado em 

otimização de processos e garantia da qualidade. Mantém constante contato 

com clientes, prestando assistência técnica. Tem experiência em 

procedimentos padrões para BPF (boas práticas de fabricação), segurança 

alimentar, normas ISO’s, legislações, programa 5S. Empreendedor nato, tem 
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visão sistêmica apurada e identifica constantemente potenciais oportunidades 

de negócios.   

 Atribuições: Gerente geral, responsável pela gestão financeira, marketing, 

compras, etc. 

 

Sócio 2  

 Perfil: Nutricionista, 33 anos. Foi gerente de unidade de restaurante industrial 

por cinco anos, sendo responsável pelo fornecimento de mais de 500 

refeições/dia. Elevada experiência em gestão de restaurante, gestão de 

equipes, controle de custos, controle de estoques, processos de produção, 

boas práticas de fabricação, segurança alimentar e valor nutricional.  

 Atribuições: Gerente operacional, responsável pela gestão e treinamento da 

equipe, processo de produção, controle de estoque, etc. 

 

4.1.2.2. Objetivo da empresa 

Os principais objetivos da constituição dessa empresa são: 

 Estabelecer um negócio singular do ramo de gastronomia na cidade de 

Cornélio Procópio-PR; 

 Gerar empregos; 

 Atender a demanda da alta classe procopense por um serviço de alimentação 

diferenciado e de alto padrão. 

 

4.1.2.3. Missão da empresa 

MISSÃO: Proporcionar aos clientes a melhor experiência gastronômica da 

cidade, oferecendo pratos refinados, elaborados com qualidade e segurança 

em um ambiente requintado e confortável, e um excelente atendimento. Nós 

temos o compromisso de oferecer o máximo em conforto e exclusividade aos 

nossos clientes. 
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VALORES: Sofisticação e elegância; qualidade e segurança alimentar; 

excelência no atendimento ao cliente; reconhecimento da equipe; 

comprometimento; crescimento contínuo e equilibrado. 

 

4.1.2.4. Capital Social e Fonte de Recursos 

Capital social é o montante necessário para se constituir e iniciar as 

atividades de uma nova empresa enquanto esta não gera recursos suficientes para 

se sustentar. No caso do Restaurante LA RISOTTERIA, o capital social será 

conforme descrito abaixo: 

 

 Sócio 1: R$ 215.000,00 (50% de participação) 

 Sócio 2: R$ 215.000,00 (50% de participação) 

 

A fonte de recursos para constituição do empreendimento será o capital 

próprio dos empreendedores sócios. 

 

4.1.3. Análise de Mercado 

A análise do mercado visa identificar os principais aspectos do ambiente 

setorial, para obter clareza e conhecimento sobre o setor onde se almeja atuar. Uma 

boa análise desse ambiente facilita a manutenção da competitividade. Conhecer os 

competidores, fornecedores e clientes orienta a definição de estratégias que visam 

proporcionar as soluções que os clientes realmente precisam ou desejam. 

 

4.1.3.1. Estudo dos Clientes 

O cliente é a razão de ser de qualquer empreendimento. E as ações 

empreendedoras devem visar as suas expectativas e necessidades. Nesse sentido, 

o foco do restaurante LA RISOTTERIA será atingir as clientes das classes A e B de 

Cornélio Procópio e região. O poder aquisitivo dessas classes e suas características 

de consumo demonstram uma excelente oportunidade de negócios, uma vez que 

não existe um restaurante na cidade voltado exclusivamente para esse público-alvo. 
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Na tabela 3 faz-se uma análise geral das características dos clientes que o 

restaurante LA RISOTTERIA pretende atender: 

 

    Tabela 3: Características gerais dos clientes-alvo do empreendimento 
 

Faixa etária: Acima dos 25 anos de idade. 

Gênero: Masculino e Feminino igualmente 

Função profissional: 
Médicos, dentistas, engenheiros, advogados, 
professores universitários, empresários, bancários, 
industriários, políticos, etc. 

Renda familiar: Acima de R$ 8.800,00 por mês. 

Escolaridade: Principalmente superior completo. 

Residência: Cornélio Procópio e cidades arredores. 

Locais atuais de consumo: 
Restaurantes padrões e pizzarias em Cornélio 
Procópio e esporadicamente em restaurantes de 
alta classe em Londrina e Curitiba. 

Frequência de utilização desse tipo 
de serviço: 

Três a quatro vezes por mês 

Preço que pagam atualmente por 
esse serviço ou similar: 

Entre R$ 50,00 e 60,00 per capta em restaurantes 
de Cornélio Procópio e entre R$ 90,00 e 100,00 per 
capta em restaurantes de Londrina e Curitiba. 

 

Existe atualmente em Cornélio Procópio uma população aproximada de 7.300 

habitantes que pertencem à classe A e B. São pelo menos 2.500 famílias que não 

têm uma opção de restaurante sofisticado e de excelente qualidade na cidade. Esse 

é um mercado consumidor exigente e acostumado com produtos e serviços de alta 

qualidade, e que geralmente buscam satisfação e status no consumo. Para estas 

classes, que comumente pagam suas contas no cartão de crédito, a singularidade 

está na experiência oferecida. O baixo risco de perder o emprego, o alto poder 

aquisitivo, a baixa sensibilidade ao aumento de preços, a independência de 

empréstimos para consumir e a busca por serviços e produtos exclusivos são os 

principais fatores que fazem com que o mercado voltado para as classes A e B se 

mantenha estável e até avance mesmo em meio a um cenário econômico tão 

adverso. 

 

4.1.3.2. Estudo dos Concorrentes 

Concorrentes são todas as empresas cujo objetivo é a oferta de produtos ou 

serviços idênticos ou substitutos. Nesse sentido, pode-se constatar que na cidade de 

Cornélio Procópio existem vários restaurantes dentre pizzarias, lanchonetes, 
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choperias, churrascarias, especialidades (comida chinesa, comida japonesa), redes 

de fast food e principalmente restaurantes self service. Entretanto a cidade não 

conta com um empreendimento de alta gastronomia voltado exclusivamente para as 

classes mais abastadas da sociedade. 

Observar a atuação da concorrência pode proporcionar importantes 

informações sobre o mercado consumidor e identificar quem são seus principais 

competidores. E na cidade de Cornélio Procópio, dentre os principais competidores 

do restaurante LA RISOTTERIA, pode-se destacar: Pizzaria Forninho, Pizzaria Villa 

Itália, Pizzaria Della Nonna, Restaurante Dom Joaquim, Restaurante Estação 

Procópio, Restaurante Agua Doce Cachaçaria, Restaurante Sampei, Cervejaria 

Charles Miller, Orientall Suchi Bar, Hamburgueria Vincezo's e Restaurante Costela 

Grill. 

Com o objetivo de examinar mais profundamente os concorrentes e identificar 

suas boas práticas e deficiências, foram realizadas visitas nos estabelecimentos 

mencionados buscando atribuir notas de 0 a 10 para os principais requisitos que 

determinam a preferência do consumidor, a saber:  

- QUALIDADE: apresentação, sabor e higiene dos produtos ofertados. 

- ATENDIMENTO: cortesia dos garçons, velocidade no atendimento, 

disponibilidade. 

- AMBIENTE: conforto, beleza, limpeza, iluminação, som. 

- LOCALIZAÇÃO: facilidade no acesso, disponibilidade de estacionamento. 

- PREÇO: valor justo ao produto/serviço oferecido, melhor relação custo 

benefício. 

 

Ao final, foi realizada uma multiplicação das notas atribuídas visando obter 

uma pontuação que refletisse em uma classificação geral dos concorrentes. A tabela 

4 demonstra os resultados: 

 

 

Tabela 4: Classificação dos Concorrentes 

Concorrente Qualidade Atendimento Ambiente Localização Preço  
Pontuação 

Final 

Restaurante Dom Joaquim 8 8 7 8 8 28.672 

Orientall Sushi Bar 8 8 8 7 8 28.672 
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Agua Doce Cachaçaria 7 7 8 8 8 25.088 

Hamburgueria Vincezo's 8 8 7 8 7 25.088 

Cervejaria Charles Miller 7 6 9 9 7 23.814 

Pizzaria Villa Itália 8 7 7 7 7 19.208 

Pizzaria Della Nonna 7 8 6 7 7 16.464 

Costela Grill 7 8 6 7 7 16.464 

Estação Procópio 7 7 6 7 7 14.406 

Sampei Comida Chinesa 6 7 7 7 6 12.348 

Pizzaria Forninho 5 6 6 9 5 8.100 

  Fonte: dados primários 

 

Para competir com os concorrentes que estão há mais tempo no mercado, o 

restaurante LA RISOTTERIA desenvolverá um ambiente sofisticado e aconchegante 

para atender os clientes com excelência, oferecendo pratos de altíssima qualidade e 

notável apresentação, elaborados por um Chef Gourmet. O objetivo é a preferência 

incontestável dos consumidores-alvo e a garantir de que tais consumidores 

considere o restaurante LA RISOTTERIA como primeira opção gastronômica da 

cidade. 

 

4.1.3.3. Estudo dos Fornecedores 

Fornecedores compreendem todas as pessoas e empresas que irão prover as 

matérias-primas e equipamentos utilizados para a produção e venda de bens e 

serviços.  

Inicialmente, para a constituição da empresa, serão abordados diversos 

fornecedores de equipamentos, móveis, utensílios e serviços, visando encontrar 

aqueles que proporcionem a melhor relação custo/benefício. Com isso pretende-se 

minimizar a imobilização de capital, mas sem desconsiderar da proposta de valor 

definida pelo empreendimento. 

Já durante a operação, os potenciais fornecedores de matérias-primas, 

embalagens, mercadorias e serviços serão analisados e selecionados dentre as 

empresas que atendem a cidade e região, de forma a encontrar pelo menos dois 

provedores de cada item necessário para a operação. Uma vez selecionados, tais 

fornecedores serão tratados com parceiros, visando criar alianças e assegurar um 

fornecimento confiável. Será mantido um cadastro organizado e atualizado desses 

fornecedores com informações como preço, qualidade, condições de pagamento e o 
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prazo médio de entrega. Se necessário, itens especiais poderão ser adquiridos em 

grandes centros e nas capitais. 

 

4.1.4. Plano Operacional 

O plano operacional define como o empreendimento irá operar na prática, isto 

é, onde será instalado, qual será seu o arranjo físico, como serão executadas as 

várias atividades, como será a fabricação dos produtos, o horário de funcionamento, 

a necessidade de pessoal para a prestação dos serviços, etc. 

 

4.1.4.1. Localização do Negócio 

O restaurante LA RISOTTERIA será instalado em um estabelecimento de 100 

m2, localizado na Rua Anchieta, esquina com a Rua Espírito Santo. Essa localização 

é central e está em uma região de nobre e consolidada da cidade de Cornélio 

Procópio. É uma rua de relativo movimento, entretanto não se trata de uma via de 

alto fluxo, o que proporciona vantagem de permitir facilidade no acesso e amplo 

estacionamento.  

 

4.1.4.2. Arranjo Físico 

O restaurante LA RISOTTERIA terá um ambiente agradável, sofisticado e 

acolhedor. O layout contemplará: 

 Salão comum com 10 mesas com quatro cadeiras cada, totalizando 40 

lugares disponíveis. 

 Área de espera, com poltronas. 

 Balcão entre a cozinha e o salão, tendo o caixa nele agregado. 

 Cozinha industrial completa (fogão, forno, freezer, geladeira), seguindo o fluxo 

produtivo, área de preparação, duas pias separadas e armários para 

utensílios.  

 Banheiro masculino. 

 Banheiro feminino (com trocador de bebê). 
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Será contratado um arquiteto para elaborar o projeto arquitetônico e 

decorativo, visando compor o ambiente que proporcione uma atmosfera de requinte 

e conforto, conforme a proposta de valor definida pelo empreendimento. 

 

4.1.4.3. Processos Operacionais 

Inicialmente o restaurante foi definido a partir do conceito de um 

estabelecimento exclusivamente noturno. Entretanto, visando otimizar a utilização do 

local e também tendo verificado a falta de opções de um restaurante executivo 

matutino na cidade, define-se seu funcionamento da seguinte forma: 

 

- ALMOÇO: o restaurante funcionará seis dias da semana (segunda a sábado), 

das 11h00 às 14h00. Em cada dia da semana será oferecida uma única 

opção de prato executivo, elaborado com itens de excelente qualidade e 

apresentação impecável. O cardápio semanal será previamente 

disponibilizado nos canais de comunicação com o cliente. 

 

- JANTAR: o restaurante funcionará seis dias da semana (terça a domingo), 

das 19h00 às 1h00. Serão fornecidos itens a la carte, pré-estabelecidos em 

cardápio, de excelente qualidade e apresentação impecável.  

 

A responsabilidade pela definição do cardápio e elaboração final dos pratos 

servidos em ambos os períodos será de um Chef Gourmet e uma Nutricionista, 

especialmente contratados para essa função. Cada prato terá sua informação 

nutricional divulgada. Esse é um diferencial que será explorado comercialmente, 

haja vista que os restaurantes da cidade não possuem tais profissionais em suas 

equipes nem os seus respectivos serviços. 

 

4.1.4.4. Necessidade de Pessoal 

Para a operação do restaurante nos dois períodos serão contratados os 

funcionários conforme a divisão:  
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- ALMOÇO: uma Cozinheira responsável pela produção, duas Auxiliares 

responsáveis pela manutenção dos ambientes e apoio na cozinha e dois 

Garçons de alto padrão. 

 

- JANTAR: um Chef Gourmet responsável pela produção, duas Auxiliares de 

Cozinha, responsáveis pela manutenção dos ambientes e apoio na cozinha, 

três Garçons de alto padrão (um para cada cinco mesas). 

 

O Chef Gourmet atuará primordialmente no jantar, mas também será 

responsável pela definição dos pratos do almoço e treinamento da Cozinheira. O 

casal sócio completará a equipe como Gerente da Unidade (Nutricionista), 

responsável pela gestão e treinamento da equipe, processo de produção, controle 

de estoque, etc., e Gerente Geral, responsável pela gestão financeira, marketing, 

compras, etc. 

Para o criterioso recrutamento de pessoal será contratada uma agência 

especializada. Depois de selecionados, os funcionários serão devidamente treinados 

para garantir a satisfação dos clientes no que se refere ao atendimento e cortesia, 

bem como nas boas práticas de fabricação. 

Serviços de qualidade requerem profissionais diferenciados. Dessa forma, 

projeta-se pagar salários acima das médias de mercados. A remuneração dos 

funcionários será conforme abaixo: 

- Gerente Geral: R$ 5.000,00 (Pro labore) 

- Gerente de Unidade: R$ 5.000,00 (Pro labore) 

- Chef Gourmet: R$ 4.000,00 

- Cozinheira: 2.500,00 

- Garçons: R$ 2.300,00 

- Auxiliares de Cozinha: R$ 1.700,00 

  

A empresa oferecerá vale alimentação e vale transporte como 

complementação salarial. E, conforme o resultado financeiro da empresa, espera-se 

promover a prática de bonificação ao final de cada ano fiscal. 
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4.1.5. Plano de Marketing 

O plano de marketing descreve em detalhes os principais produtos que serão 

oferecidos, o preço cobrado por cada item disponibilizado e as estratégias 

promocionais que serão utilizadas para apresentar, informar e convencer os clientes 

a escolher o restaurante LA RISOTTERIA. 

 

4.1.5.1. Produtos 

Durante o seu funcionamento noturno, o restaurante LA RISOTTERIA será 

um restaurante a la carte. Serão oferecidos 20 tipos diferentes de risotos, 8 tipos 

diferentes de carnes (porco, frango, boi e peixe), entradas, 8 tipos diferentes de 

massas, 5 tipos diferentes de saladas, 5 tipos diferentes de sobremesa, além de 

bebidas (cervejas, refrigerantes, sucos, água, whisky, cachaças, drinks), uma carta 

de vinhos e café expresso. 

Os risotos serão vendidos em porções individuais, de forma que cada cliente 

contemple e saboreie o seu próprio prato. Os demais pratos do cardápio terão a 

opção de porção inteira (para duas pessoas) ou meia porção (para uma pessoa). 

 

  CARDÁPIO A LA CARTE (JANTAR) 

RISOTTOS 

Risotto de Filé Mignon Risotto de Salmão 

Risotto de Carne Seca com Cenoura Risotto de Bacalhau 

Risotto de Bacon com Ervilha Risotto de Espinafre com Queijo de Cabra 

Risotto de Presunto Parma Risotto de Palmito e Tomate seco 

Risotto de Carne Moída com Provolone Risotto de Espumante e Pistaches 

Risotto de Chester Defumado Risotto ao Quatro-Queijos 

Risotto de Peito de Peru com Cream Cheese Risoto Indiano ao Curry 

Risotto de Frango com Requeijão: Risoto de Queijo Brie com Ervas 

Risotto de Frango com Limão Siciliano Risoto de Brócolis com Queijo Minas 

Risotto de Camarão Risoto de Rúcula com Tomate Seco e Brie 

ENTRADAS SALADAS 

Camarões à Paulista Salada Verde com Palmito 

Bruschetta de Salame Salada Caesar 

Escondidinho de Carne Seca Salada de Tomate com Muzzarella de Búfula 

Sopa de Tomate com Manjericão Salada Marroquina 

Berinjela à Parmegiana Salada de Grão de Bico e Azeitonas  

CARNES MASSAS 

Filé Mignon com Alcaparras Molho Gorgonzola Talharim à Carbonara 
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Picanha no forno com Chimichurri e Batatas Espaguete Ao Pesto 

Costelinha Suína ao Molho Barbecue Ravioli à Bolonhesa 

Lombo Suíno ao Molho de Iogurte Capeletti Verde de Ricota 

Filé de Peito de Frango ao Molho de Mostarda Nhoque com lascas de salmão 

Coxa de Peru Recheada com Brócolis Penni à Parisiense  

Bacalhau no Azeite com Batata e Pimentões  Cannelloni de Ricota e Espinafre 

Salmão com Molho de Tangerina e Alho Poró Espaguete com Camarões e Rúcula 

SOBREMESAS BEBIDAS 

Petit Gateau com Sorvete Nobre Água (com e sem gás) 

Creme de Abacate com Suspiros Flambados Refrigerantes (lata) 

Bananas Marinadas em Calda de Limão Sicil. Sucos Naturais 

Cubos de Maça Verde ao Creme de Mel Cervejas (lata e longneck) 

Crepe de Nutella com Geléia Morango Drinks (vodka, whisky, tequila, cachaça, etc.) 

Brownie de Chocolate com Nozes e Passas Carta de Vinhos 

Pavê de Nata com Chocolate Belga  

 

Para o funcionamento matutino (almoço) o restaurante terá como modelo de 

negócios a oferta de um prato executivo por dia, tais como: 

 

  CARDÁPIO EXECUTIVO (ALMOÇO) 

Exemplos 

Filé de Frango Grelhado com Legumes na Manteiga e Arroz Branco 

Filé de Frango Grelhado com Fettuccinni ao Molho 4 Queijos e Batata Sauteé 

Filé Mignon à Parmegiana com Arroz Branco e Salada de Palmito 

Filé Mignon ao Molho Madeira c/ Risotto de Palmito e Salada Verde 

Filé Mignon Acebolado com Arroz Carreteiro e Salada Verde 

Strogonoff de Filé mignon com Arroz Branco, Batata Chips e Salada de Tomate Cereja 

Fettucine com Molho Italiano com Iscas de Filé Mignon, Parmesão em Lascas e Manjericão 

Pescada Grelhada com Creme de Espinafre, Purê de Batatas e Arroz Branco 

Picanha Suina ao Molho de Iogurte e Fettuccine ao Azeite e Alho 

Filé de Pescada Grelhado ao Molho de Leite de Coco com Arroz Branco e Brócolis 

Salmão Grelhado com Arroz Integral e Salada de Verduras  

Feijão Tropeiro com Arroz Branco e Couve Refogada na Manteiga 

 

 

CARTA DE VINHOS 

O restaurante LA RISOTTERIA será o primeiro da cidade de Cornélio 

Procópio que contatará com uma carta de vinhos com os melhores rótulos do 

mundo. A carta de vinhos será um dos cartões de visita do restaurante, sendo uma 

peça importante no faturamento da casa.  

A carta será de fácil manuseio, clara, simples e informativa. Ela terá uma boa 

quantidade de rótulos, boa quantidade de safras e boa diversificação de países. 
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Haverá uma harmonização de vinhos com o menu do restaurante. E também haverá 

opções de vinhos com preços acessíveis. 

 

4.1.5.2. Preço 

O preço de um produto representa a somatória de seus custos de produção e 

comercialização, acrescida da margem de lucro que a empresa pretende obter. No 

caso do restaurante LA RISOTTERIA a determinação da política de preços dos 

produtos oferecidos levará em consideração não só os custos de cada produto, mas 

também o benefício proporcionado ao cliente, isto é, o valor por ele percebido. 

Sendo assim, como o restaurante se propõe a oferecer um serviço de alto padrão 

gastronômico, com uma experiência diferenciada em conforto e qualidade, a 

estratégia de precificação adotada será de estabelecer preços ligeiramente mais 

altos que os concorrentes da cidade (20 a 30% maiores nos produtos similares). O 

objetivo é alcançar um tíquete médio de R$ 75,00 no jantar e de R$ 35,00 no 

almoço. 

Empreendimentos gastronômicos têm algumas vantagens em relação a 

outros seguimentos no que se refere a faturamento. Dentre elas, podemos destacar: 

 Baixa ou nenhuma solicitação por descontos. 

 Baixa ou nenhuma solicitação por parcelamentos (somente o uso de 

cartão de crédito). 

 A necessidade diária de todo ser humano em se alimentar. 

Além disso, se considerarmos o público alvo do empreendimento, espera-se 

que os produtos oferecidos no restaurante LA RISOTTERIA possuirão baixa 

elasticidade de preços, isto é, não haverá grandes aumentos de vendas se os 

preços forem reduzidos. 

 

 

4.1.5.3. Estratégias Promocionais 

Estratégias promocionais são ações que visam apresentar, informar, atrair e 

convencer os clientes a optar pelos produtos ou serviços oferecidos e não os dos 
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concorrentes. Para o restaurante LA RISOTTERIA serão estabelecidas as seguintes 

ações: 

 Uma marca será criada (nome e logotipo) que seja fácil de pronunciar e 

memorizar. 

 Será realizada uma inauguração do empreendimento, para a qual serão 

convidadas pessoas influentes da sociedade. Haverá a apresentação do 

empreendimento e um evento de degustação.  

 Inicialmente iremos atrair o público alvo através de estratégias de marketing 

bem implementadas, com folders, mala direta e divulgação em mídias da 

cidade.  

 Será desenvolvido um site na internet para apresentar a empresa de forma 

organizada e detalhada. O cardápio com foto dos pratos, ingredientes e o 

respectivo valor nutricional será disponibilizado. Os diferenciais (Chef 

Gourmet e Nutricionista) também terão destaque na apresentação da 

empresa. Através de fotografias, será exposto o ambiente agradável e 

confortável que o empreendimento oferece, além das informações sobre 

endereço, telefone, mapa de localização, história da empresa e história do 

risotto.  

 Redes sociais serão usadas para promover o restaurante, através de 

inserções estratégicas. 

 Será produzido um vídeo institucional curto apresentando a empresa. 

 Investiremos em excelência no atendimento e produtos de qualidade para 

causar ótima impressão no primeiro contato do cliente. 

 

 

4.1.6. Plano Financeiro 

4.1.6.1. Investimentos Pré-Operacionais 

 

Os investimentos totais para a concepção da empresa foi estimado em R$ 

236.565,36, conforme demonstrado na tabela 5. 
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    Tabela 5: Investimentos Pré-Operacionais 

DESCRIÇÃO UNIDADES 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR 

TOTAL (R$) 

IMÓVEL E INSTALAÇÕES 

Projeto arquitetônico e interiores 1 10.000,00 10.000,00 

Adequações civis 1 25.000,00 25.000,00 

Subtotal 35.000,00 

EQUIPAMENTOS DE COZINHA 

Fogão industrial 1 1.399,00 1.399,00 

Freezer horizontal 1 1.726,70 1.726,70 

Geladeira comercial 1 3.990,00 3.990,00 

Forno combinado 1 14.764,89 14.764,89 

Processador de alimentos 1 1.864,71 1.864,71 

Liquidificador industrial 2 629,10 1.258,20 

Lavadora de louças 1 10.630,00 10.630,00 

Coifa 1 787,00 787,00 

Estante em aço inox 2 799,00 1.598,00 

Prateleira em aço inox 4 379,00 1.516,00 

Subtotal 39.534,50 

EQUIPAMENTOS DE GESTÃO  

Notebook 1 3.649,00 3.649,00 

Impressora fiscal 1 1.989,00 1.989,00 

Software de gestão 1 2.500,00 2.500,00 

Gaveta de dinheiro 1 305,99 305,99 

Relógio de ponto 1 1.348,99 1.348,99 

Roteador wireless 2 249,00 498,00 

Subtotal 10.290,98 

MÓVEIS E DECORAÇÕES  

Mesas 10 234,00 2.340,00 

Cadeiras 40 465,00 18.600,00 

Cadeira para caixa 1 227,99 227,99 

Cadeiras para crianças 4 134,90 539,60 

Tvs de led 55'' Full HD 2 3.419,05 6.838,10 

Blue ray 1 399,00 399,00 

Sistema de som 1 742,00 742,00 

Cafeteira expresso 1 2.088,34 2.088,34 

Cervejeira 1 2.997,34 2.997,34 

Adega climatizada para vinho 1 2.374,05 2.374,05 

Ar condicionado 2 4.100,00 8.200,00 

Itens de decoração  - - 20.000,00 

Outros - - 5.000,00 

Subtotal 70.346,42 

UTENSÍLIOS  

Pratos rasos 80 19,90 1.592,00 

Pratos fundos 80 26,30 2.104,00 

Pares de talheres 120 22,50 2.700,00 

Panelas industriais 2 235,10 470,20 
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Panelas diversas 10 139,99 1.399,90 

Assadeiras 4 132,99 531,96 

Copos de refrigerante/água 120 4,50 540,00 

Copo suco 40 8,50 340,00 

Copos de cerveja 80 15,90 1.272,00 

Copos de whisky 20 11,30 226,00 

Taças de vinho 80 21,10 1.688,00 

Facas para carne 6 69,90 419,40 

Outros - - 12.000,00 

Subtotal 25.283,46 

E.P.I.  

Uniformes 26 40,00 1.040,00 

Sapatos  13 60,00 780,00 

Botas borracha 6 40,00 240,00 

Outros - - 3.000,00 

Subtotal 5.060,00 

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS  

Confecção de cardápios - - 2.000,00 

Confecção de folders de divulgação - - 1.000,00 

Confecção da fachada - - 3.000,00 

Designer para logotipo da marca - - 1.500,00 

Webdesigner + fotógrafo - - 1.500,00 

Subtotal 9.000,00 

CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS  

Empresa de RH - recrutamento e seleção - - 12.400,00 

Treinamento garçons 6 1.300,00 7.800,00 

Subtotal 19.050,00 

DOCUMENTAÇÕES     1.000,00 

LEGALIZAÇÃO DA EMPRESA     2.000,00 

RESERVA PARA GASTOS NÃO 
PREVISTOS     20.000,00 

    TOTAL 236.565,36 
        Fonte: dados primários 

 

4.1.6.2. Estimativa do Faturamento Mensal 

Para estimar o faturamento da empresa foram adotadas algumas premissas 

relacionadas à taxa de ocupação do restaurante por horário e por dia da semana, 

além do tíquete médio almejado. Para tal considerou-se uma estimativa baseada nos 

principais concorrentes diretos da empresa, bem como na politica de precificação 

com valores ligeiramente acima dos concorrentes. A tabela 6 mostra as premissas 

utilizadas para o cálculo: 
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Tabela 6: Premissas para cálculo de estimativa de faturamento. 

Disponibilidade 40 lugares (10 mesas com quatro cadeiras) 

Ticket Médio Almoço R$ 35,00 

Ticket Médio Jantar R$ 75,00 

Dias de funcionamento por mês 25 

 

ALMOÇO 

Nº refeições servidas por dia 40 

Dias de funcionamento por semana 6 

Total de refeições servidas por semana 240 

 

JANTAR 

Horário 

Dias Ótimos 
(6ª, Sab) 

Dias Regulares 
(4ª, 5ª, Dom) 

Dias Fracos  
(3ª) 

Taxa 
ocupação 

Clientes 
atendidos 

Taxa 
ocupação 

Clientes 
atendidos 

Taxa 
ocupação 

Clientes 
atendidos 

19 - 20 30% 12 20% 8 20% 8 

20 - 21 80% 32 40% 16 30% 12 

21 - 22 80% 32 50% 20 30% 12 

22 - 23 40% 16 20% 8 20% 8 

23 - 24 20% 8 10% 4 10% 4 

Total  100  56  44 

 

Com essas premissas, estima-se o faturamento conforme demonstrado na 

tabela 7: 

 

Tabela 7: Estimativa de faturamento. 

 ALMOÇO JANTAR 

Clientes atendidos por semana 240 412 

Clientes atendidos por mês 1000 1717 

Faturamento médio mensal R$ 35.000,00 R$ 128.750,00 

Faturamento total mensal R$ 163.750,00 

Espera-se que tais cifras sejam alcançadas no sexto mês de operação. 

Assim, estima-se que o faturamento total mensal nesse mês seja de R$ 163.750,00. 

 

4.1.6.3. Estimativa do Custo com Matéria-Prima 

Considera-se como custo médio de matéria-prima 40% da receita de venda, 

incluindo o gás de cozinha. Nesse sentido, são R$ 65.500,00 de custos com os 

insumos utilizados para gerar a receita do sexto mês de operação (R$ 163.750,00). 

 



52 

4.1.6.4. Estimativa dos Custos de Comercialização 

No caso de um empreendimento gastronômico, os custos de comercialização 

são basicamente os impostos que incidem diretamente sobre as vendas. Tal custo é 

classificado como um custo variável e para calculá-lo, basta aplicar o percentual dos 

impostos sobre o total as vendas previstas. 

Para empresas de pequeno porte (EPP) que optam pelo Simples Nacional, a 

alíquota estabelecida na Tabela do Simples Nacional 2016 - Comercial (Anexo I – 

código 5611-2/01) é definida conforme faturamento anual:  

 

          Tabela 8: Alíquota do imposto simples  

Faixa Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota 

1 Até 180.000,00 4,00% 

2 De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 

3 De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 

4 De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 

5 De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 

6 De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 

7 De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 

8 De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 

9 De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 

10 De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 

11 De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 

12 De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 

13 De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 

14 De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 

15 De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 

16 De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 

17 De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 

18 De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 

19 De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 

20 De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 

 Fonte: Receita federal 

 

Também podem ser consideradas como custos de comercialização as taxas 

de administração cobradas pelas operadoras de cartão de crédito. Para efeito de 

cálculos, utiliza-se as taxas médias praticadas no mercado de 2,3 e 3,5% para os 

cartões de débito e crédito respectivamente. 
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4.1.6.5. Estimativa dos Custos com Mão-de-Obra 

Nas tabelas 9 e 10 são demonstradas as estimativas de custos com mão-de-

obra a partir dos salários estabelecidos. Como premissas para o calculo do adicional 

noturno do período do jantar, considera-se: 

 Três (3) horas com adicional noturno (das 22h as 01h); 

 O custo total por hora é de R$ 60,00 considerando 25 dias por mês; 

 Conforme legislação, a hora noturna corresponde a 52,5 minutos.  

 

      Tabela 9: Estimativa de custos com mão-de-obra para o almoço  

FUNCIONÁRIOS 
SALÁRIO 

CONTRATUAL (R$) 
QUANTIDADE 

TOTAL 
(R$) 

Cozinheira 2.500,00 1 2.500,00 

Auxiliar de cozinha 1.700,00 2 3.400,00 

Garçom 2.300,00 2 4.600,00 

SUB-TOTAL 10.500,00 

FGTS (9%)   945,00 

FGTS Recisão (4%)   420,00 

Provisão de férias (11,11%)   1.166,55 

Provisão 13º Salário (8,33%)   874,65 

FGTS sobre 13º e Férias 
(2,33%)   244,65 

Vale transporte + Vale 
alimentação 180,00 5 900,00 

SUB-TOTAL 4.550,85 

TOTAL CUSTOS MÃO-DE-OBRA PARA ALMOÇO 15.050,85 

 

 

      Tabela 10: Estimativa de custos com mão-de-obra para o jantar 

FUNCIONÁRIOS 
SALÁRIO 

CONTRATUAL (R$) 
QUANTIDADE 

TOTAL 
(R$) 

Chef Gourmet 4.000,00 1 4.000,00 

Auxiliar de cozinha 1.700,00 2 3.400,00 

Garçom 2.300,00 2 4.600,00 

SUB-TOTAL 14.300,00 

Adicional Noturno (20%) 60,00 3 6.171,43 

FGTS Chef (11%)   440,00 

FGTS Demais (9%)   720,00 

FGTS Recisão (4%)   480,00 

Provisão de férias (11,11%)   1.333,20 

Provisão 13º Salário (8,33%)   999,60 

FGTS sobre 13º e Férias 
(2,33%)   279,60 

Vale transporte + Vale 
alimentação 180,00 5 900,00 
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SUB-TOTAL 11.323,83 

Gerente Geral - Pró-labore 5.000,00 1 5.000,00 

Gerente Unidade - Pró-labore 5.000,00 1 5.000,00 

SUB-TOTAL 10.000,00 

TOTAL CUSTOS MÃO-DE-OBRA PARA JANTAR 33.323,83 
 

 

Dessa forma, o custo total mensal com mão-de-obra é de R$ 48.347,68 no 

primeiro ano de operação. 

 

4.1.6.6. Estimativa do Custo com Depreciação 

Máquinas e equipamentos se desgastam ou tornam-se ultrapassados ao 

longo do tempo, sendo necessária sua reposição. E a depreciação é o 

reconhecimento da perda do valor dos bens pelo uso. Para o seu cálculo, considera-

se o valor desembolsado e o tempo de vida útil estimado. A tabela 11 demonstra os 

resultados para os itens depreciáveis: 

 

   Tabela 11: Estimativa de Depreciação 

DESCRIÇÃO 
VALOR TOTAL 

(R$) 
VIDA ÚTIL 

(anos) 
DEPRECIAÇÃO 

ANUAL (R$) 

Adequações civis 25.000,00 10 208,33 

Fogão industrial 1.399,00 5 23,32 

Freezer horizontal 1.726,70 5 28,78 

Geladeira comercial 3.990,00 5 66,50 

Forno combinado 14.764,89 5 246,08 

Processador de alimentos 1.864,71 5 31,08 

Liquidificador industrial 1258,20 5 20,97 

Lavadora de louças 10.630,00 5 177,17 

Coifa 787,00 10 6,56 

Estante em aço inox 1.598,00 10 13,32 

Prateleira em aço inox 1.516,00 10 12,63 

Notebook 3.649,00 3 101,36 

Impressora fiscal 1.989,00 3 55,25 

Gaveta de dinheiro 305,99 10 2,55 

Relógio de ponto 1.348,99 5 22,48 

Roteador wireless 498,00 5 8,30 

Mesas 2.340,00 10 29,25 

Cadeiras 18.600,00 10 232,50 

Cadeira para caixa 227,99 5 3,80 

Cadeiras para crianças 539,60 10 4,50 

Tvs de led 55'' Full HD 6.838,10 5 113,97 
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Blue ray 399,00 5 6,65 

Sistema de som 742,00 10 6,18 

Cafeteira expresso 2.088,34 5 34,81 

Cervejeira 2.997,34 5 49,96 

Adega climatizada para vinho 2.374,05 5 39,57 

Ar condicionado 8.200,00 5 136,67 

Utensílios Diversos 25.283,46 5 421,39 

DEPRECIAÇÃO TOTAL MENSAL (R$) 2.016,66 

 

Considerando os bens previstos de serem adquiridos, estima-se uma 

depreciação total mensal de R$ 2.016,66. 

 

4.1.6.7. Estimativa de Custos Fixos Operacionais 

Os custos fixos são aqueles que não se alteram em função da quantidade 

vendida. A tabela 12 demonstra os custos fixos mensais estimados para o primeiro 

ano de operação do restaurante (já inclusos os custos com mão de obra e 

depreciação, calculados anteriormente) 

 

    Tabela 12: Estimativa de custos fixos mensais 

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) 

Mão de Obra 48.374,68 

Aluguel 3.200,00 

Luz 1.500,00 

Água 1.000,00 

Telefone 300,00 

Celular Corporativo 150,00 

Aluguel Máquina de Cartão 150,00 

Marketing e Publicidade 1.000,00 

Material de Limpeza 400,00 

Material de Escritório 100,00 

Manutenção e Conservação 500,00 

Seguros 1.000,00 

Provedor de Internet 100,00 

Contabilidade 500,00 

Outras despesas 1.000,00 

TOTAL 59.274,68 

 

Dessa forma, o custo fixo total mensal é de R$ 59.274,68 no primeiro ano de 

operação. 
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4.1.6.8. Fluxo de caixa 

O fluxo de caixa demonstra a movimentação financeira do empreendimento 

em diferentes prazos. Para projetá-lo é necessário estabelecer algumas premissas. 

Na tabela 13 estão apresentadas as premissas estabelecidas para o 

empreendimento: 

 

Tabela 13: Premissas para projeção do fluxo de caixa 

Crescimento da Receita Previsto Ano 1 (Ao Mês) 2,00% 

Crescimento da Receita Previsto Ano 2 (Ao Mês) 1,00% 

Crescimento da Receita Previsto Ano 3 (Ao Mês) 0,50% 

Custo da Mercadoria Vendida (% sobre Receita) 40,0% 

Recebimentos à Vista 20,0% 

Recebimentos à Prazo (Cartão de Crédito) 80,0% 

Pagamentos à Vista 50,0% 

Pagamentos à Prazo 50,0% 

Taxa de operação - CARTÃO DÉBITO 2,3% 

Taxa de operação - CARTÃO DÉBITO 3,5% 

Inflação anual 10% 

Alíquota Simples Nacional Ano 1 9,95% 

Alíquota Simples Nacional Ano 2 10,13% 

Alíquota Simples Nacional Ano 3 10,32% 

 

 

No anexo I está demonstrado o fluxo de caixa projetado para os três primeiros 

anos de operação da empresa considerando o cenário provável. Para o seu cálculo 

foram consideradas as alíquotas 11, 13 e 15 da tabela 8 para o ano 1, ano 2 e ano 3 

respectivamente. 

 

4.1.6.9. Demonstrativo de Resultados (DRE) 

O DRE é um relatório que oferece uma síntese econômica completa das 

atividades operacionais e não operacionais de uma empresa em um determinado 

período de tempo, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo. 

Na tabela 14 está representado o DRE previsto para os três primeiros anos do 

empreendimento: 



57 

 

Tabela 14: DRE (Cenário Provável). 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Receita de Vendas 1.841.665,62  2.325.103,17  2.535.697,14  

(-) Tributos incidentes sobre a receitas 183.245,73  235.532,95  261.683,94  

Receita Líquida 1.658.419,89  2.089.570,22  2.274.013,20  

(-) Custos dos produtos vendidos 758.506,07  932.648,13  1.015.786,67  

Resultado Operacional Bruto 899.913,82  1.156.922,09  1.258.226,52  

Despesas Operacionais       

(-) Comercial 59.684,23  75.709,44  82.566,74  

(-) Administrativas 711.296,14  782.425,76  853.555,37  

Lucro Operacional 128.933,44  298.786,90  322.104,41  

(-)Depreciação 24.199,95  24.199,95  24.199,95  

Lucro Líquido 104.733,50  274.586,95  297.904,46  

 

4.1.6.10. Capital de Giro e Caixa Mínimo Operacional 

O Capital de Giro (CG) é o montante de recursos disponíveis em curto prazo 

que permite a empresa financiar suas necessidades operacionais para pagamento 

de salários, impostos, fornecedores e financiamento das vendas.  

O Caixa Mínimo Operacional (CMO) é o valor mínimo a ser mantido na 

tesouraria da empresa para garantir que a sua operação funcione adequadamente. 

Representa o valor monetário que a empresa precisa ter disponível para cobrir os 

custos até que as contas a receber de clientes entrem no caixa.  

Para estimar a necessidade líquida de capital de giro é preciso definir os 

prazos médios de vendas, compras e estocagem. Para tal, estabelece-se como 

premissas: 

 20% das vendas serão recebidas à vista; 

 80% das vendas serão recebidas à prazo; 

 50% das despesas com matéria-prima serão pagas à vista; 

 50% das despesas com matéria-prima serão pagas à prazo; 

 O prazo médio de permanência da matéria prima no estoque será de 5 

dias. 

 

Nesse sentido, tem-se: 
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 Prazo médio (%) Número de dias Média ponderada (dias) 

Vendas 

À vista 20% 0 0 

À Prazo 80% 30 24 

Prazo médio de recebimento 24 
 

Compras 

À vista 50% 0 0 

À Prazo 50% 30 15 

Prazo médio de pagamento 15 
 

Prazo médio de estoque 5 

 

Para o cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias, realiza-se a 

diferença entre os recursos da empresa que se encontram fora do caixa (contas a 

receber + estoques) e os recursos de terceiros no caixa da empresa (fornecedores).  

 

CICLO DE CAIXA = PME + PMC – PMP 

Onde: 

PME = Prazo Médio de Estocagem 

PMC = Prazo Médio de Cobrança 

PMP = Prazo Médio de Pagamento 

 

Dessa forma: 

CICLO DE CAIXA = 5 + 24 – 15 

CICLO DE CAIXA = 14 

 

Isso significa que a empresa irá necessitar de caixa referente a 14 dias para 

cobrir seus gastos e financiar clientes. E assim, é possível calcular o Giro de Caixa: 

 

GIRO DE CAIXA = 360 / CICLO DE CAIXA 

GIRO DE CAIXA = 360/14  

GIRO DE CAIXA = 25,71 

Para o calculo do caixa mínimo operacional, divide-se o Desembolsos Totais 

Anuais (gasto total anual com as operações da empresa) pelo giro de caixa em dias 

da empresa. 

 

CMO = DESENBOLSOS TOTAIS ANUAIS (DTA) / GIRO DE CAIXA 
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A tabela 15 demonstra o CMO estimado para os três primeiros anos de 

operação da empresa. 

 

Tabela 15: Caixa mínimo operacional estimado. 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Tributos incidentes sobre a receita 183.245,73  235.532,95  261.683,94  

Custos dos produtos vendidos 758.506,07  932.648,13  1.015.786,67  

Despesas Comerciais 59.684,23  75.709,44  82.566,74  

Despesas Administrativas 711.296,14  782.425,76  853.555,37  

DESENBOLSOS TOTAIS ANUAIS (DTA) 1.712.732,17 2.026.316,28 2.213.592,72 

CAIXA MÍNIMO OPERACIONAL (CMO)  66.606,25   78.801,19   86.084,16  

 

4.1.6.11. Ponto de Equilíbrio 

É o ponto da atividade operacional da empresa em que não há lucro nem 

prejuízo. A receita total é igual ao total dos custos e despesas. Seu cálculo pode ser 

obtido por: 

PE = CFT x RT / (RT – CVT) 

Onde: 

PE = Ponto de Equilíbrio 

CFT = Custo Fixo Total 

RT = Receita Total 

CVT = Custo Variável Total 

 

A tabela 16 demonstra o ponto de equilíbrio para os três primeiros anos de 

operação: 

 

 

Tabela 16: Cálculo do Ponto de Equilíbrio. 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Receita Total 1.841.665,62  2.325.103,17  2.535.697,14  

Custos Variável Total 818.190,30  1.008.357,56  1.098.353,42  

Custo Fixo Total 711.296,14  782.425,76  853.555,37  

PONTO DE EQUILÍBRIO (PE) 1.279.923,05  1.381.603,70  1.505.803,99  
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4.1.7. Análise de Viabilidade 

4.1.7.1. Lucratividade e Rentabilidade 

As tabelas 17 e 18 demonstram a lucratividade e a rentabilidade nos três 

primeiros anos de operação respectivamente: 

 

Tabela 17: Lucratividade. 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Receita Total 1.841.665,62  2.325.103,17  2.535.697,14  

Lucro Líquido 104.733,50  274.586,95  297.904,46  

LUCRATIVIDADE 5,69% 11,81% 11,75% 

 

Tabela 18: Rentabilidade 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Investimento Total 430.000,00 

Lucro Líquido 104.733,50  274.586,95  297.904,46  

RENTABILIDADE 24,36% 63,86% 69,28% 

 

4.1.7.2. Valor Econômico Agregado EVA 

A tabela 19 demonstra o cálculo do EVA: 

 

Tabela 19: EVA 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Lucro Liquido do Exercício 104.733,50  274.586,95  297.904,46  

Lucros / (Prejuízos) Acumulados 104.733,50  379.320,45  677.224,91  

Depreciação 24.199,95  24.199,95  24.199,95  

Lucro Líquido Ajustado 128.933,44  298.786,90  322.104,41  

Capital Social 430.000,00  430.000,00  430.000,00  

Patrimônio Líquido no Início do Ano 430.000,00  534.733,50  809.320,45  

Remuneração Pretendida (TMA) 24% 24% 24% 

Custo Anual Do Capital Próprio 103.200,00  128.336,04  194.236,91  

Valor Econômico Agregado (Eva) 25.733,44  170.450,86  127.867,50  
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4.1.7.3. Payback, Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno 

A tabela 20 demonstra os resultados dos cálculos dos métodos de análise de 

investimentos baseados nos retornos proporcionados pelos fluxos de caixa do 

empreendimento. A TMA estabelecida foi de 2,0% ao mês. 

 

 Tabela 20: Análise do Investimento 

MÊS 
FLUXO DE CAIXA 
OPERACIONAL 

LIVRE 

PAYBACK 
SIMPLES 

FLUXO DE CAIXA 
VALOR PRESENTE 

PAYBACK 
DESCONTADO 

VPL TIR 

0 -309.030,61 -309.030,61 -309.030,61 -309.030,61 - - 

1 -113.018,66 -422.049,27 -110.802,60 -419.833,21 - - 

2 8.796,99 -413.252,28 8.455,39 -411.377,82 - - 

3 10.158,42 -403.093,86 9.572,51 -401.805,32 - - 

4 11.547,08 -391.546,78 10.667,72 -391.137,60 - - 

5 12.963,52 -378.583,26 11.741,46 -379.396,14 - - 

6 14.408,28 -364.174,98 12.794,14 -366.602,00 -R$ 366.602,00 -36,76% 

7 15.881,94 -348.293,04 13.826,18 -352.775,82 - - 

8 17.385,07 -330.907,97 14.837,99 -337.937,83 - - 

9 18.918,27 -311.989,70 15.829,96 -322.107,87 - - 

10 20.482,13 -291.507,58 16.802,48 -305.305,39 - - 

11 22.077,26 -269.430,31 17.755,93 -287.549,46 - - 

12 24.910,36 -244.519,95 19.641,65 -267.907,82 -R$ 267.907,82 -10,08% 

13 19.268,43 -225.251,52 14.895,12 -253.012,69 - - 

14 20.113,14 -205.138,39 15.243,24 -237.769,45 - - 

15 20.966,29 -184.172,10 15.578,26 -222.191,19 - - 

16 21.827,97 -162.344,12 15.900,50 -206.290,69 - - 

17 22.698,28 -139.645,85 16.210,26 -190.080,43 - - 

18 23.577,28 -116.068,57 16.507,85 -173.572,58 -R$ 173.572,58 -2,83% 

19 24.465,07 -91.603,49 16.793,58 -156.779,00 - - 

20 25.361,75 -66.241,75 17.067,73 -139.711,27 - - 

21 26.267,38 -39.974,36 17.330,59 -122.380,69 - - 

22 27.182,08 -12.792,28 17.582,43 -104.798,26 - - 

23 28.105,92 15.313,64 17.823,54 -86.974,72 - - 

24 29.813,15 45.126,79 18.535,48 -68.439,24 -R$ 68.439,24 0,71% 

25 23.746,79 68.873,58 14.474,40 -53.964,84 -R$ 53.964,84 1,03% 

26 24.221,17 93.094,74 14.474,07 -39.490,77 -R$ 39.490,77 1,32% 

27 24.697,92 117.792,66 14.469,57 -25.021,20 -R$ 25.021,20 1,59% 

28 25.177,06 142.969,72 14.461,06 -10.560,14 -R$ 10.560,14 1,83% 

29 25.658,59 168.628,32 14.448,67 3.888,53 R$ 3.888,53 2,06% 

30 26.142,53 194.770,85 14.432,53 18.321,06 R$ 18.321,06 2,27% 

31 26.628,89 221.399,74 14.412,78 32.733,84 - - 

32 27.117,69 248.517,43 14.389,55 47.123,39 - - 

33 27.608,92 276.126,35 14.362,96 61.486,35 - - 

34 28.102,62 304.228,97 14.333,13 75.819,47 - - 

35 28.598,78 332.827,75 14.300,18 90.119,65 - - 

36 29.551,82 362.379,57 14.486,99 104.606,64 R$ 104.606,64 3,23% 
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4.1.8. Construção de Cenários 

Para obter uma análise mais completa do negócio, faz-se necessário simular 

cenários que projetem resultados pessimistas e otimistas. Para esse estudo 

estipulou-se um faturamento 20% maior para o cenário otimista e um faturamento 

20% menor para o cenário pessimista. 

 

4.1.8.1. Cenário Otimista 

No anexo II está demonstrado o fluxo de caixa projetado para os três 

primeiros anos de operação da empresa considerando o cenário otimista. Para o seu 

cálculo foram consideradas as alíquotas 13, 14 e 16 da tabela 8 para o ano 1, ano 2 

e ano 3 respectivamente. E abaixo estão demonstrados os resultados econômicos 

financeiros e indicadores desse cenário. 

 

Tabela 21: DRE (Cenário Otimista). 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Receita de Vendas 2.209.998,75  2.790.123,80  3.042.836,57  

(-) Tributos incidentes sobre a receitas 223.872,87  313.330,90  344.449,10  

Receita Líquida 1.986.125,87  2.476.792,90  2.698.387,47  

(-) Custos dos produtos vendidos 910.207,29  1.119.177,75  1.218.944,01  

Resultado Operacional Bruto 1.075.918,59  1.357.615,15  1.479.443,46  

Despesas Operacionais    

(-) Comercial 71.621,08  90.851,32  99.080,09  

(-) Administrativas 711.296,14  782.425,76  853.555,37  

Lucro Operacional 293.001,36  484.338,07  526.808,00  

(-)Depreciação 24.199,95  24.199,95  24.199,95  

Lucro Líquido 268.801,42  460.138,12  502.608,05  

 

Tabela 22: Caixa mínimo operacional estimado (Cenário Otimista). 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Tributos incidentes sobre a receita 223.872,87  313.330,90  344.449,10  

Custos dos produtos vendidos 910.207,29  1.119.177,75  1.218.944,01  

Despesas Comerciais 71.621,08  90.851,32  99.080,09  

Despesas Administrativas 711.296,14  782.425,76  853.555,37  

DESENBOLSOS TOTAIS ANUAIS (DTA) 1.916.997,38 2.305.785,73 2.516.028,57 

CAIXA MÍNIMO OPERACIONAL (CMO)  74.549,90   89.669,45   97.845,56  

 

Tabela 23: Lucratividade (Cenário Otimista). 
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ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Receita Total 2.209.998,75  2.790.123,80  3.042.836,57  

Lucro Líquido 268.801,42  460.138,12  502.608,05  

LUCRATIVIDADE 12,16% 16,49% 16,52% 

 

Tabela 24: Rentabilidade (Cenário Otimista). 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Investimento Total 430.000,00 

Lucro Líquido 268.801,42  460.138,12  502.608,05  

RENTABILIDADE 62,51% 107,01% 116,89% 

 

Tabela 25: EVA (Cenário Otimista). 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Lucro Liquido do Exercício 268.801,42  460.138,12  502.608,05  

Lucros / (Prejuízos) Acumulados 268.801,42  728.939,54  1.231.547,59  

Depreciação 24.199,95  24.199,95  24.199,95  

Lucro Líquido Ajustado 293.001,36  484.338,07  526.808,00  

Capital Social 430.000,00  430.000,00  430.000,00  

Patrimônio Líquido no Início do Ano 430.000,00  698.801,42  1.158.939,54  

Remuneração Pretendida (TMA) 24% 24% 24% 

Custo Anual Do Capital Próprio 103.200,00  167.712,34  278.145,49  

Valor Econômico Agregado (Eva) 189.801,36  316.625,73  248.662,51  

 

Tabela 26: Análise do Investimento (Cenário Otimista). 

MÊS 
FLUXO DE CAIXA 
OPERACIONAL 

LIVRE 

PAYBACK 
SIMPLES 

FLUXO DE CAIXA 
VALOR PRESENTE 

PAYBACK 
DESCONTADO 

VPL TIR 

0 -311.493,76 -311.493,76 -311.493,76 -311.493,76 - - 

1 -123.711,33 -435.205,08 -121.285,61 -432.779,37 - - 

2 22.092,68 -413.112,40 21.234,80 -411.544,57 - - 

3 23.720,03 -389.392,37 22.351,91 -389.192,66 - - 

4 25.379,92 -364.012,45 23.447,13 -365.745,53 - - 

5 27.073,02 -336.939,43 24.520,86 -341.224,67 - - 

6 28.799,97 -308.139,46 25.573,55 -315.651,12 -R$ 315.651,12 -25,92% 

7 30.561,46 -277.578,00 26.605,59 -289.045,53 - - 

8 32.358,19 -245.219,81 27.617,40 -261.428,13 - - 

9 34.190,84 -211.028,97 28.609,37 -232.818,76 - - 

10 36.060,15 -174.968,82 29.581,89 -203.236,87 - - 

11 37.966,85 -137.001,97 30.535,33 -172.701,54 - - 

12 42.301,65 -94.700,32 33.354,56 -139.346,98 -R$ 139.346,98 -3,23% 

13 33.753,86 -60.946,46 26.092,83 -113.254,15 -R$ 113.254,15 -1,89% 

14 34.743,42 -26.203,03 26.331,17 -86.922,97 -R$ 86.922,97 -0,74% 

15 35.742,88 9.539,85 26.557,49 -60.365,49 -R$ 60.365,49 0,25% 

16 36.752,33 46.292,18 26.772,08 -33.593,41 -R$ 33.593,41 1,10% 

17 37.771,87 84.064,05 26.975,26 -6.618,15 -R$ 6.618,15 1,83% 
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18 38.801,61 122.865,66 27.167,31 20.549,16 R$ 20.549,16 2,48% 

19 39.841,65 162.707,31 27.348,54 47.897,70 - - 

20 40.892,09 203.599,40 27.519,20 75.416,90 - - 

21 41.953,03 245.552,44 27.679,60 103.096,50 - - 

22 43.024,58 288.577,02 27.829,98 130.926,48 - - 

23 44.106,85 332.683,87 27.970,62 158.897,10 - - 

24 46.007,51 378.691,38 28.603,86 187.500,96 R$ 187.500,96 5,00% 

25 40.261,10 418.952,48 24.540,38 212.041,34 - - 

26 40.818,06 459.770,53 24.392,02 236.433,36 - - 

27 41.377,79 501.148,33 24.241,68 260.675,04 - - 

28 41.940,33 543.088,66 24.089,46 284.764,50 - - 

29 42.505,68 585.594,34 23.935,47 308.699,97 - - 

30 43.073,86 628.668,20 23.779,82 332.479,80 R$ 332.479,80 6,11% 

31 43.644,87 672.313,07 23.622,61 356.102,41 - - 

32 44.218,75 716.531,82 23.463,94 379.566,35 - - 

33 44.795,49 761.327,31 23.303,90 402.870,25 - - 

34 45.375,11 806.702,42 23.142,59 426.012,84 - - 

35 45.957,64 852.660,06 22.980,09 448.992,92 - - 

36 47.082,27 899.742,33 23.080,82 472.073,74 R$ 472.073,74 6,72% 

 

4.1.8.2. Cenário Pessimista 

No anexo III está demonstrado o fluxo de caixa projetado para os três 

primeiros anos de operação da empresa considerando o cenário pessimista. Para o 

seu cálculo foram consideradas as alíquotas 9, 11 e 12 da tabela 8 para o ano 1, 

ano 2 e ano 3 respectivamente. E abaixo estão demonstrados os resultados 

econômicos financeiros e indicadores desse cenário. 

 

Tabela 27: DRE (Cenário Pessimista). 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Receita de Vendas 1.473.332,50  1.860.082,54  2.028.557,71  

(-) Tributos incidentes sobre a receitas 133.041,92  185.078,21  203.667,19  

Receita Líquida 1.340.290,57  1.675.004,32  1.824.890,52  

(-) Custos dos produtos vendidos 606.804,86  746.118,50  812.629,34  

Resultado Operacional Bruto 733.485,72  928.885,82  1.012.261,18  

Despesas Operacionais    

(-) Comercial 47.747,39  60.567,55  66.053,40  

(-) Administrativas 711.296,14  782.425,76  853.555,37  

Lucro Operacional -25.557,81  85.892,52  92.652,41  

(-)Depreciação 24.199,95  24.199,95  24.199,95  

Lucro Líquido -49.757,76  61.692,57  68.452,47  

 

 



65 

Tabela 28: Caixa mínimo operacional estimado (Cenário Pessimista). 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Tributos incidentes sobre a receita 133.041,92  185.078,21  203.667,19  

Custos dos produtos vendidos 606.804,86  746.118,50  812.629,34  

Despesas Comerciais 47.747,39  60.567,55  66.053,40  

Despesas Administrativas 711.296,14  782.425,76  853.555,37  

DESENBOLSOS TOTAIS ANUAIS (DTA) 1.498.890,31 1.774.190,02 1.935.905,30 

CAIXA MÍNIMO OPERACIONAL (CMO)  58.290,18   68.996,28   75.285,21  

 

Tabela 29: Lucratividade (Cenário Pessimista). 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Receita Total 1.473.332,50  1.860.082,54  2.028.557,71  

Lucro Líquido -49.757,76  61.692,57  68.452,47  

LUCRATIVIDADE -3,38% 3,32% 3,37% 

 

Tabela 30: Rentabilidade (Cenário Pessimista). 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Investimento Total 430.000,00 

Lucro Líquido -49.757,76  61.692,57  68.452,47  

RENTABILIDADE -11,57% 14,35% 15,92% 

 

Tabela 31: EVA (Cenário Pessimista). 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Lucro Liquido do Exercício -49.757,76  61.692,57  68.452,47  

Lucros / (Prejuízos) Acumulados -49.757,76  11.934,81  80.387,28  

Depreciação 24.199,95  24.199,95  24.199,95  

Lucro Líquido Ajustado -25.557,81  85.892,52  92.652,41  

Capital Social 430.000,00  430.000,00  430.000,00  

Patrimônio Líquido no Início do Ano 430.000,00  380.242,24  441.934,81  

Remuneração Pretendida (TMA) 24% 24% 24% 

Custo Anual Do Capital Próprio 103.200,00  91.258,14  106.064,35  

Valor Econômico Agregado (Eva) -128.757,81  -5.365,62  -13.411,94  

 

Tabela 32: Análise do Investimento (Cenário Pessimista). 

MÊS 
FLUXO DE CAIXA 
OPERACIONAL 

LIVRE 

PAYBACK 
SIMPLES 

FLUXO DE CAIXA 
VALOR PRESENTE 

PAYBACK 
DESCONTADO 

VPL TIR 

0 -306.639,44 -306.639,44 -306.639,44 -306.639,44 - - 

1 -102.461,11 -409.100,55 -100.452,07 -407.091,51 - - 

2 -3.731,62 -412.832,17 -3.586,72 -410.678,23 - - 

3 -2.620,76 -415.452,93 -2.469,60 -413.147,83 - - 
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4 -1.487,68 -416.940,61 -1.374,39 -414.522,22 - - 

5 -331,94 -417.272,56 -300,65 -414.822,87 - - 

6 846,91 -416.425,65 752,03 -414.070,83 - - 

7 2.049,34 -414.376,30 1.784,08 -412.286,76 - - 

8 3.275,82 -411.100,48 2.795,88 -409.490,87 - - 

9 4.526,83 -406.573,65 3.787,85 -405.703,02 - - 

10 5.802,86 -400.770,78 4.760,37 -400.942,65 - - 

11 7.104,41 -393.666,37 5.713,82 -395.228,83 - - 

12 9.909,56 -383.756,80 7.813,62 -387.415,21 -R$ 387.415,21 -21,98% 

13 2.637,08 -381.119,72 2.038,55 -385.376,66 - - 

14 3.315,47 -377.804,25 2.512,71 -382.863,95 - - 

15 4.000,65 -373.803,60 2.972,54 -379.891,41 - - 

16 4.692,68 -369.110,92 3.418,36 -376.473,04 - - 

17 5.391,63 -363.719,30 3.850,50 -372.622,55 - - 

18 6.097,56 -357.621,73 4.269,27 -368.353,28 -R$ 368.353,28 -13,71% 

19 6.810,56 -350.811,17 4.674,98 -363.678,30 - - 

20 7.530,69 -343.280,49 5.067,94 -358.610,37 - - 

21 8.258,02 -335.022,47 5.448,44 -353.161,93 - - 

22 8.992,62 -326.029,85 5.816,78 -347.345,15 - - 

23 9.734,57 -316.295,29 6.173,23 -341.171,92 - - 

24 11.027,20 -305.268,09 6.855,84 -334.316,07 -R$ 334.316,07 -7,19% 

25 5.230,89 -300.037,21 3.188,39 -331.127,69 - - 

26 5.612,69 -294.424,52 3.354,03 -327.773,66 - - 

27 5.996,40 -288.428,12 3.513,06 -324.260,60 - - 

28 6.382,03 -282.046,09 3.665,68 -320.594,92 - - 

29 6.769,59 -275.276,50 3.812,04 -316.782,89 - - 

30 7.159,08 -268.117,42 3.952,32 -312.830,56 -R$ 312.830,56 -4,93% 

31 7.550,53 -260.566,89 4.086,69 -308.743,87 - - 

32 7.943,93 -252.622,96 4.215,31 -304.528,56 - - 

33 8.339,30 -244.283,67 4.338,34 -300.190,22 - - 

34 8.736,64 -235.547,03 4.455,93 -295.734,29 - - 

35 9.135,97 -226.411,06 4.568,24 -291.166,05 - - 

36 9.901,95 -216.509,10 4.854,17 -286.311,88 -R$ 286.311,88 -3,01% 

 

4.2. ANÁLISE SWOT 

A análise prévia dos ambientes do empreendimento é fundamental para 

identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que impactam diretamente 

no negócio. E com isso confrontar as informações e planejar ações estratégicas para 

potencializar as forças, minimizar as fraquezas, explorar as oportunidades e se 

proteger das ameaças. 

A tabela 33 apresenta as principais forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças identificadas durante a elaboração do projeto de abertura de um 

restaurante para as classes A e B em Cornélio Procópio-PR. 
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        Tabela 33: Matriz SWOT 

Ambiente 

Externo 

Oportunidades Ameaças 
- Amplo público com elevado poder 

aquisitivo. 
- Inexistência de um restaurante com 

proposta de valor similar. 
- Crescimento do setor de 

alimentação fora do lar. 
- Público alvo ávido por produtos e 

serviços de ótima qualidade. 

- Incerteza econômica e aumento da 
inflação. 

- Concorrentes consolidados. 
- Falta de mão-de-obra qualificada na 

região. 

Ambiente 

Interno 

Forças Fraquezas 
- Boa localização do 

empreendimento. 
- Proposta de valor bem definida. 

- Chef Gourmet e Nutricionista. 
- Capital próprio para investimento. 

 

- Pouca experiência dos proprietários 
no ramo. 

- Elevados custos fixos. 

Fonte: dados primários 

 

A melhor forma de explorar as oportunidades identificadas é consolidar as 

forças. Nesse sentido, planeja-se criar um restaurante com uma proposta de valor 

bem definida para atender o público A/B com produtos e serviços de excelente 

qualidade. A proposta é justamente preencher uma lacuna existente no ramo 

gastronômico da cidade de Cornélio Procópio. 

Para minimizar as fraquezas, pretende-se buscar parcerias com restaurantes 

consolidados de Londrina voltados para o mesmo público-alvo e estudar sobre 

gestão de restaurantes. Em relação aos custos fixos elevados, define-se adotar um 

planejamento e controle orçamentário, com indicadores e metas bem definidas, 

buscando ao máximo a otimização e redução de custos. E no que se refere às 

ameaças, será investido no recrutamento e seleção para buscar profissionais 

diferenciados no mercado. Além disso, será investido em treinamento para a 

excelência no atendimento aos clientes. E como política de retenção de talentos, os 

salários serão pagos em valores acima do praticado no mercado. 

 

 

4.3. MODELAGEM CANVAS 

A ferramenta Canvas é utilizada para estruturar modelos de negócios e 

desenvolvimento de produtos. Na tabela 34 é apresentada a modelagem realizada 

para o restaurante LA RISOTTERIA: 
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    Tabela 34: Modelagem Canvas para o empreendimento. 

Parcerias 
Atividades 

Chaves 
Proposta de 

Valor 
Relações com 

Clientes 
Segmento de 

mercado 
- Parceria com 

fornecedores 
chaves. 

- Parceria com 
restaurantes 
consolidados do 
mesmo 
seguimento em 
Londrina. 

 

 

 

 

- Elaboração de 
refeições de 
qualidade e 
apresentáveis. 

- Ambiente e 
atendimento 
sofisticados. 

- Servir 
refeições de 
excelente 
qualidade. 

- Disponibilizar 
um ambiente 
requintado, 
agradável e 
harmonioso. 

- Atender um 
público alvo 
exigente e 
carente de 
serviços 
similares na 
cidade. 

 

- Relacionament
o pessoal e 
exclusivo. 

- Intenso 
investimento 
cordialidade e 
excelência no 
atendimento ao 
cliente. 

- Público 
masculino e 
feminido das 
classes A e B 
(topo da pirâmide 
sócia 
econômica). 

Recursos 
Chaves 

Canais 

- Espaço físico 
estruturado. 

- Pessoal 
qualificado. 

- Capital inicial 
suficiente para 
investimento e 
início da 
operação. 
 

 

 

- Excelente 
localização do 
negócio. 

- Propaganda 
impressa, em 
rádio e em 
televisão. 

- Site de 
apresentação 
do negócio. 

- Inserções 
estratégicas em 
redes sociais. 

Estrutura de Custos Principais fontes de rendimento 
- Salários. 
- Estoque. 
- Custos fixos (aluguel, água, luz, etc.). 

 

 

- Vendas de refeições no jantar (tíquete médio de R$ 
75,00). 

- Venda de refeições no almoço (tíquete médio de R$ 
35,00). 

- Atendimento a evento de empresas da cidade 
(jantar de negócios). 

Fonte: dados primários 

 

Esse é um resumo dos pontos chave de um plano de negócio, apresentado 

de forma organizada, o que facilita sua apresentação para colaboradores, clientes e 

eventuais parceiros. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os dados e informações levantadas indicam que os investimentos 

necessários para a concepção e inicio de operação da empresa são na ordem de R$ 

430.000,00. 

A partir da análise completa do modelo de negócios, do potencial do mercado 

e de premissas econômicas, foi possível estabelecer uma estimativa realista para o 

faturamento da empresa. Tal condição foi considerada como o cenário provável.  

Nesse cenário, estimou-se um faturamento médio de R$ 163.750,00 no sexto 

mês de operação (quando espera-se que a empresa já esteja conhecida no mercado 

e operando em regime constante). E a partir dessa estimativa, projetou-se o fluxo de 

caixa completo dos 36 primeiros meses de operação da empresa, com previsões de 

crescimento de 2,0%, 1,0% e 0,5% nos anos 1, 2 e 3 respectivamente. 

Em seguida foram simulados os cenários otimista e pessimista, com 

projeções de faturamento 20% maior e 20% menor que o cenário provável 

respectivamente. A Taxa Mínima de Atratividade (TMA), isto é, o valor mínimo de 

retorno do investimento exigido pelos acionistas, foi definida em 2% ao mês (24% ao 

ano), após avaliação do mercado e análise dos riscos do empreendimento. 

A tabela 35 demonstra os principais resultados da análise do empreendimento 

nos três anos iniciais de operação para os três cenários estudados:  

 

Tabela 35: resumo dos resultados econômico-financeiros dos três cenários 

estudados. 

 

CENÁRIOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 

RECEITA TOTAL 

Pessimista 1.473.332,50 1.860.082,54 2.028.557,71 

Provável 1.841.665,62 2.325.103,17 2.535.697,14 

Otimista 2.209.998,75 2.790.123,80 3.042.836,57 

LUCRO LÍQUIDO 

Pessimista -49.757,76 61.692,57 68.452,47 

Provável 104.733,50 274.586,95 297.904,46 

Otimista 268.801,42 460.138,12 502.608,05 

LUCRATIVIDADE 

Pessimista -3,38% 3,32% 3,37% 

Provável 5,69% 11,81% 11,75% 

Otimista 12,16% 16,49% 16,52% 

RENTABILIDADE 
Pessimista -11,57% 14,35% 15,92% 

Provável 24,36% 63,86% 69,28% 
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Otimista 62,51% 107,01% 116,89% 

EVA 

Pessimista -128.757,81 -5.365,62 -13.411,94 

Provável 25.733,44 170.450,86 127.867,50 

Otimista 189.801,36 316.625,73 248.662,51 

PAYBACK DESC. 

Pessimista Mais de 36 meses 

Provável 29 meses 

Otimista 18 meses 

VPL 

Pessimista Positivo em mais de 36 meses 

Provável Positivo no mês 29 

Otimista Positivo no mês 18 

TIR 

Pessimista Maior que TMA (2%) em mais de 36 meses 

Provável Maior que TMA (2%) no mês 29 

Otimista Maior que TMA (2%) no mês 18 

 

Ao analisarmos os resultados considerando os três primeiros anos de 

operação pode-se notar que o cenário provável indica que o empreendimento é 

viável. O payback descontado demonstra que o investimento será pago no 29º mês 

de operação. Além disso, o VPL projetado é positivo no 29º mês, e a TIR (2,06%) 

torna-se maior que a TMA também no 29º mês. A análise do valor econômico 

agregado indica que o empreendimento cria valor nos três anos de operação, isto é, 

tem capacidade de gerar lucro acima do custo de capital, proporcionando 

crescimento da riqueza gerada pela empresa. 

Seguindo a mesma lógica, o cenário otimista também demonstra que o 

empreendimento é viável: o payback descontado indica que o investimento será 

pago no 18º mês, o VPL projetado é positivo no 18º mês, a TIR (2,48%) torna-se 

maior que a TMA também no 18º mês, e a análise do valor econômico agregado 

indica que o empreendimento cria valor nos três anos de operação. 

Já o cenário pessimista demonstra que o empreendimento é inviável. O 

payback descontado indica que o investimento não seria pago até o 36º mês, o VPL 

projetado também não seria positivo e a TIR também não atinge a TMA dentro dos 

três primeiros anos de operação. Além disso, a análise do valor econômico agregado 

demonstra que as condições do cenário pessimista proporcionam uma destruição de 

valor, isto é, o empreendimento não tem capacidade de gerar lucro acima do custo 

de capital, destruindo riqueza. 
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6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

Embora os resultados alcançados tenham permitido uma avaliação 

consistente da viabilidade de um restaurante voltado para alta classe em Cornélio 

Procópio, sugere-se um aprofundamento da pesquisa de dados para compor o plano 

de negócios. 

O Brasil está passando por um momento delicado. A recessão econômica e a 

crise política impactam diretamente nas condições de operação das empresas 

brasileiras. Assim, faz-se necessário aprofundar a pesquisa de forma a conseguir 

dados mais concretos, principalmente para determinar o potencial de consumo da 

cidade. Para tal recomenda-se realizar uma pesquisa de mercado para compreender 

melhor as características de consumo do público alvo na região. Este trabalho 

poderia ser estruturado através de questionários online, uso de redes sociais e 

entrevistas presenciais com uma amostra do público alvo. Assim, dados como 

frequência de visita a estabelecimentos concorrentes, tíquete médio de consumo e 

avaliação da satisfação com os restaurantes concorrentes poderiam ser obtidos e 

utilizados para afinar o plano de negócios. 

Além disso, recomenda-se também estender essa pesquisa a uma amostra 

do público alvo de cidades a redores de Cornélio Procópio, num raio de 35 km (Nova 

Fátima, Bandeirantes, Santa Mariana, Uraí, Leópolis, Sertaneja) visando verificar o 

potencial de consumo dessa população e sua disponibilidade de deslocamento para 

consumir num restaurante de alta classe em Cornélio Procópio. 

Outra recomendação válida é verificar o real custo do produto vendido. Esse 

plano de negócios definiu o custo do produto vendido como 40% da receita de 

venda. Entretanto sugere-se calcular o custo exato de cada prato vendido, através 

do estabelecimento de receitas padrões e o levantamento dos custos das matérias 

primas de cada prato. Assim, seria possível maximizar a estimativa de desembolso 

com o custo do produto vendido. 
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7. CONCLUSÕES 

O setor de alimentação fora do lar é um dos que continuam a crescer apesar 

da situação socioeconômica do país. Empreender nesse mercado, com foco nas 

classes no topo da pirâmide econômico-social, pode significar criar uma empresa 

que prosperará se bem planejada e bem administrada.  

Nesse sentido, esse estudo teve como objetivo analisar a viabilidade de um 

restaurante de alta gastronomia voltado para as classes A e B da cidade de Cornélio 

Procópio-PR. Para tal foi construído um plano de negócios completo que detalhou os 

recursos necessários, o modelo de negócio e a proposta de valor do 

empreendimento. E a partir de premissas bem organizadas, foram realizadas 

projeções objetivando verificar a viabilidade empresa. 

Os resultados dos cálculos da análise da viabilidade de investimentos (EVA, 

Payback, VPL e TIR) demonstram que o projeto é viável nos cenários provável e 

otimista (receita 20% maior), e inviável no cenário pessimista (receita 20% menor) 

considerando os três primeiros anos de operação. Esses dados indicam que, para 

uma eventual concretização do negócio, o empreendedor deverá focar seus 

esforços em garantir que o faturamento da empresa atinja as cifras previstas, 

proporcionando assim a capacidade de criar valor e gerar lucro acima do custo de 

capital, estabelecendo, portanto, uma empresa próspera, que gera empregos e que 

supre uma demanda de serviços gastronômicos de alto padrão para a alta 

sociedade de procopense. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – FLUXO DE CAIXA – CENÁRIO PROVÁVEL 
 

 

MÊS 0 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

INVESTIMENTOS INICIAIS -236.565,36                          

CAPITAL DE GIRO -84.808,62                          

ESTOQUE -40.000,00                          

EVENTO DE INAUGURAÇÃO -20.000,00                          

                            

Receita de Venda Total   29.662,68  148.906,67  151.884,81  154.922,50  158.020,95  161.181,37  164.405,00  167.693,10  171.046,96  174.467,90  177.957,26  181.516,40  

(-) Impostos sobre Venda   2.951,44  14.816,21  15.112,54  15.414,79  15.723,08  16.037,55  16.358,30  16.685,46  17.019,17  17.359,56  17.706,75  18.060,88  

(=) Receita Líquida   26.711,25  134.090,46  136.772,27  139.507,71  142.297,87  145.143,83  148.046,70  151.007,64  154.027,79  157.108,35  160.250,51  163.455,52  

(-) Custos e Despesas Variáveis   30.344,93  64.767,28  66.062,63  67.383,88  68.731,56  70.106,19  71.508,32  72.938,48  74.397,25  75.885,20  77.402,90  78.661,69  

(=) Margem de Contribuição   -3.633,68  69.323,18  70.709,64  72.123,83  73.566,31  75.037,63  76.538,39  78.069,16  79.630,54  81.223,15  82.847,61  84.793,83  

(-) Custos e Despesas Fixas   59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  

(=) Lucro Operacional   -62.908,36  10.048,50  11.434,96  12.849,15  14.291,63  15.762,96  17.263,71  18.794,48  20.355,86  21.948,47  23.572,93  25.519,15  

(-) Depreciação   2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(=) Lucro Líquido    -64.925,02  8.031,83  9.418,30  10.832,49  12.274,97  13.746,29  15.247,05  16.777,81  18.339,20  19.931,81  21.556,27  23.502,49  

(+) Depreciação e Amortização   2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(+-) Variação da NCG -12.465,25  -50.110,30  -1.251,51  -1.276,54  -1.302,07  -1.328,11  -1.354,68  -1.381,77  -1.409,40  -1.437,59  -1.466,34  -1.495,67  -608,79  

(=) Fluxo Caixa Operacional -12.465,25  -113.018,66  8.796,99  10.158,42  11.547,08  12.963,52  14.408,28  15.881,94  17.385,07  18.918,27  20.482,13  22.077,26  24.910,36  

(-) Capital Expenditure (Investimentos) -296.565,36                          

(=) Fluxo de Caixa Operacional LIVRE -309.030,61  -113.018,66  8.796,99  10.158,42  11.547,08  12.963,52  14.408,28  15.881,94  17.385,07  18.918,27  20.482,13  22.077,26  24.910,36  

  

Prazo Médio de Pagamento   15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

Prazo Médio de Cobrança   24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  

Prazo Médio de Estoque   5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Ciclo Financeiro (em dias)   14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  

NCG (Ciclo Fin. x Receita Líq. Diária)   -12.465,25  -62.575,55  -63.827,06  -65.103,60  -66.405,67  -67.733,79  -69.088,46  -70.470,23  -71.879,63  -73.317,23  -74.783,57  -76.279,24  

Variação da NCG   -12.465,25  -50.110,30  -1.251,51  -1.276,54  -1.302,07  -1.328,11  -1.354,68  -1.381,77  -1.409,40  -1.437,59  -1.466,34  -1.495,67  

 

 

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 

Receita de Venda Total 183.331,57  185.164,88  187.016,53  188.886,70  190.775,57  192.683,32  194.610,15  196.556,26  198.521,82  200.507,04  202.512,11  204.537,23  

(-) Impostos sobre Venda 18.571,49  18.757,20  18.944,77  19.134,22  19.325,56  19.518,82  19.714,01  19.911,15  20.110,26  20.311,36  20.514,48  20.719,62  

(=) Receita Líquida 164.760,08  166.407,68  168.071,76  169.752,48  171.450,00  173.164,50  174.896,15  176.645,11  178.411,56  180.195,67  181.997,63  183.817,61  

(-) Custos e Despesas Variáveis 79.520,62  80.315,83  81.118,99  81.930,18  82.749,48  83.576,97  84.412,74  85.256,87  86.109,44  86.970,53  87.840,24  88.555,66  

(=) Margem de Contribuição 85.239,46  86.091,85  86.952,77  87.822,30  88.700,52  89.587,53  90.483,40  91.388,24  92.302,12  93.225,14  94.157,39  95.261,94  
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(-) Custos e Despesas Fixas 65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  

(=) Lucro Operacional 20.037,31  20.889,71  21.750,62  22.620,15  23.498,38  24.385,38  25.281,26  26.186,09  27.099,97  28.022,99  28.955,24  30.059,80  

(-) Depreciação 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(=) Lucro Líquido  18.020,65  18.873,04  19.733,96  20.603,49  21.481,71  22.368,72  23.264,59  24.169,43  25.083,31  26.006,33  26.938,58  28.043,13  

(+) Depreciação e Amortização 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(+-) Variação da NCG -768,88  -776,57  -784,33  -792,18  -800,10  -808,10  -816,18  -824,34  -832,59  -840,91  -849,32  -246,64  

(=) Fluxo Caixa Operacional 19.268,43  20.113,14  20.966,29  21.827,97  22.698,28  23.577,28  24.465,07  25.361,75  26.267,38  27.182,08  28.105,92  29.813,15  

(-) Capital Expenditure (Investimentos)                         

(=) Fluxo de Caixa Operacional LIVRE 19.268,43  20.113,14  20.966,29  21.827,97  22.698,28  23.577,28  24.465,07  25.361,75  26.267,38  27.182,08  28.105,92  29.813,15  

  

Prazo Médio de Pagamento 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

Prazo Médio de Cobrança 24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  

Prazo Médio de Estoque 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Ciclo Financeiro (em dias) 14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  

NCG (Ciclo Fin. x Receita Líq. Diária) -76.888,04  -77.656,92  -78.433,49  -79.217,82  -80.010,00  -80.810,10  -81.618,20  -82.434,38  -83.258,73  -84.091,31  -84.932,23  -85.781,55  

Variação da NCG -608,79  -768,88  -776,57  -784,33  -792,18  -800,10  -808,10  -816,18  -824,34  -832,59  -840,91  -849,32  

 

 

MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36 

Receita de Venda Total 205.559,91  206.587,71  207.620,65  208.658,76  209.702,05  210.750,56  211.804,31  212.863,33  213.927,65  214.997,29  216.072,28  217.152,64  

(-) Impostos sobre Venda 21.213,78  21.319,85  21.426,45  21.533,58  21.641,25  21.749,46  21.858,21  21.967,50  22.077,33  22.187,72  22.298,66  22.410,15  

(=) Receita Líquida 184.346,13  185.267,86  186.194,20  187.125,17  188.060,80  189.001,10  189.946,11  190.895,84  191.850,32  192.809,57  193.773,62  194.742,48  

(-) Custos e Despesas Variáveis 89.039,59  89.484,79  89.932,21  90.381,87  90.833,78  91.287,95  91.744,39  92.203,11  92.664,13  93.127,45  93.593,09  94.061,05  

(=) Margem de Contribuição 95.306,54  95.783,07  96.261,99  96.743,30  97.227,02  97.713,15  98.201,72  98.692,72  99.186,19  99.682,12  100.180,53  100.681,43  

(-) Custos e Despesas Fixas 71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  

(=) Lucro Operacional 24.176,93  24.653,46  25.132,37  25.613,68  26.097,40  26.583,54  27.072,10  27.563,11  28.056,57  28.552,50  29.050,92  29.551,82  

(-) Depreciação 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(=) Lucro Líquido  22.160,26  22.636,80  23.115,71  23.597,02  24.080,74  24.566,87  25.055,44  25.546,45  26.039,91  26.535,84  27.034,25  27.535,16  

(+) Depreciação e Amortização 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(+-) Variação da NCG -430,14  -432,29  -434,45  -436,63  -438,81  -441,00  -443,21  -445,42  -447,65  -449,89  -452,14  - 

(=) Fluxo Caixa Operacional 23.746,79  24.221,17  24.697,92  25.177,06  25.658,59  26.142,53  26.628,89  27.117,69  27.608,92  28.102,62  28.598,78  29.551,82  

(-) Capital Expenditure (Investimentos)                         

(=) Fluxo de Caixa Operacional LIVRE 23.746,79  24.221,17  24.697,92  25.177,06  25.658,59  26.142,53  26.628,89  27.117,69  27.608,92  28.102,62  28.598,78  29.551,82  

 Prazo Médio de Pagamento 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

Prazo Médio de Cobrança 24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  

Prazo Médio de Estoque 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Ciclo Financeiro (em dias) 14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  

NCG (Ciclo Fin. x Receita Líq. Diária) -86.028,19  -86.458,34  -86.890,63  -87.325,08  -87.761,71  -88.200,51  -88.641,52  -89.084,72  -89.530,15  -89.977,80  -90.427,69  -90.879,83  

Variação da NCG -246,64  -430,14  -432,29  -434,45  -436,63  -438,81  -441,00  -443,21  -445,42  -447,65  -449,89  -452,14  
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ANEXO 2 – FLUXO DE CAIXA – CENÁRIO OTIMISTA 
 

 

MÊS 0 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

INVESTIMENTOS INICIAIS -236.565,36                          

CAPITAL DE GIRO -84.808,62                          

ESTOQUE -40.000,00                          

EVENTO DE INAUGURAÇÃO -20.000,00                          

Receita de Venda Total   35.595,22  178.688,01  182.261,77  185.907,00  189.625,14  193.417,65  197.286,00  201.231,72  205.256,35  209.361,48  213.548,71  217.819,69  

(-) Impostos sobre Venda   3.605,80  18.101,10  18.463,12  18.832,38  19.209,03  19.593,21  19.985,07  20.384,77  20.792,47  21.208,32  21.632,48  22.065,13  

(=) Receita Líquida   31.989,42  160.586,91  163.798,65  167.074,62  170.416,12  173.824,44  177.300,93  180.846,95  184.463,89  188.153,16  191.916,23  195.754,55  

(-) Custos e Despesas Variáveis   36.413,91  77.720,74  79.275,16  80.860,66  82.477,87  84.127,43  85.809,98  87.526,18  89.276,70  91.062,24  92.883,48  94.394,03  

(=) Margem de Contribuição   -4.424,49  82.866,17  84.523,50  86.213,97  87.938,25  89.697,01  91.490,95  93.320,77  95.187,18  97.090,93  99.032,75  101.360,52  

(-) Custos e Despesas Fixas   59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  

(=) Lucro Operacional   -63.699,16  23.591,49  25.248,82  26.939,29  28.663,57  30.422,33  32.216,27  34.046,09  35.912,51  37.816,25  39.758,07  42.085,85  

(-) Depreciação   2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(=) Lucro Líquido    -65.715,83  21.574,83  23.232,16  24.922,63  26.646,90  28.405,67  30.199,61  32.029,43  33.895,84  35.799,59  37.741,41  40.069,18  

(+) Depreciação e Amortização   2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(+-) Variação da NCG -14.928,40  -60.012,16  -1.498,81  -1.528,79  -1.559,36  -1.590,55  -1.622,36  -1.654,81  -1.687,90  -1.721,66  -1.756,10  -1.791,22  215,80  

(=) Fluxo Caixa Operacional -14.928,40  -123.711,33  22.092,68  23.720,03  25.379,92  27.073,02  28.799,97  30.561,46  32.358,19  34.190,84  36.060,15  37.966,85  42.301,65  

(-) Capital Expenditure (Investimentos) -296.565,36                          

(=) Fluxo de Caixa Operacional LIVRE -311.493,76  -123.711,33  22.092,68  23.720,03  25.379,92  27.073,02  28.799,97  30.561,46  32.358,19  34.190,84  36.060,15  37.966,85  42.301,65  

             
  

Prazo Médio de Pagamento   15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

Prazo Médio de Cobrança   24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  

Prazo Médio de Estoque   5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Ciclo Financeiro (em dias)   14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  

NCG (Ciclo Fin. x Receita Líq. Diária)   -14.928,40  -74.940,56  -76.439,37  -77.968,16  -79.527,52  -81.118,07  -82.740,43  -84.395,24  -86.083,15  -87.804,81  -89.560,91  -91.352,12  

Variação da NCG   -14.928,40  -60.012,16  -1.498,81  -1.528,79  -1.559,36  -1.590,55  -1.622,36  -1.654,81  -1.687,90  -1.721,66  -1.756,10  -1.791,22  

 

 
MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 

Receita de Venda Total 219.997,88  222.197,86  224.419,84  226.664,04  228.930,68  231.219,99  233.532,19  235.867,51  238.226,18  240.608,44  243.014,53  245.444,67  

(-) Impostos sobre Venda 24.705,76  24.952,82  25.202,35  25.454,37  25.708,92  25.966,00  26.225,66  26.487,92  26.752,80  27.020,33  27.290,53  27.563,44  

(=) Receita Líquida 195.292,12  197.245,04  199.217,49  201.209,67  203.221,76  205.253,98  207.306,52  209.379,59  211.473,38  213.588,12  215.724,00  217.881,24  

(-) Custos e Despesas Variáveis 95.424,75  96.378,99  97.342,78  98.316,21  99.299,37  100.292,37  101.295,29  102.308,25  103.331,33  104.364,64  105.408,29  106.266,80  

(=) Margem de Contribuição 99.867,37  100.866,05  101.874,71  102.893,45  103.922,39  104.961,61  106.011,23  107.071,34  108.142,05  109.223,47  110.315,71  111.614,44  

(-) Custos e Despesas Fixas 65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  

(=) Lucro Operacional 34.665,23  35.663,90  36.672,56  37.691,31  38.720,24  39.759,47  40.809,08  41.869,19  42.939,91  44.021,33  45.113,56  46.412,29  

(-) Depreciação 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(=) Lucro Líquido  32.648,56  33.647,24  34.655,90  35.674,65  36.703,58  37.742,80  38.792,42  39.852,53  40.923,25  42.004,67  43.096,90  44.395,63  

(+) Depreciação e Amortização 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(+-) Variação da NCG -911,36  -920,48  -929,68  -938,98  -948,37  -957,85  -967,43  -977,10  -986,88  -996,74  -1.006,71  -404,79  

(=) Fluxo Caixa Operacional 33.753,86  34.743,42  35.742,88  36.752,33  37.771,87  38.801,61  39.841,65  40.892,09  41.953,03  43.024,58  44.106,85  46.007,51  
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(-) Capital Expenditure (Investimentos)                         

(=) Fluxo de Caixa Operacional LIVRE 33.753,86  34.743,42  35.742,88  36.752,33  37.771,87  38.801,61  39.841,65  40.892,09  41.953,03  43.024,58  44.106,85  46.007,51  

  

Prazo Médio de Pagamento 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

Prazo Médio de Cobrança 24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  

Prazo Médio de Estoque 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Ciclo Financeiro (em dias) 14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  

NCG (Ciclo Fin. x Receita Líq. Diária) -91.136,32  -92.047,69  -92.968,16  -93.897,84  -94.836,82  -95.785,19  -96.743,04  -97.710,47  -98.687,58  -99.674,45  -100.671,20  -101.677,91  

Variação da NCG 215,80  -911,36  -920,48  -929,68  -938,98  -948,37  -957,85  -967,43  -977,10  -986,88  -996,74  -1.006,71  

 

 

MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36 

Receita de Venda Total 246.671,90  247.905,26  249.144,78  250.390,51  251.642,46  252.900,67  254.165,17  255.436,00  256.713,18  257.996,75  259.286,73  260.583,16  

(-) Impostos sobre Venda 27.923,26  28.062,88  28.203,19  28.344,21  28.485,93  28.628,36  28.771,50  28.915,36  29.059,93  29.205,23  29.351,26  29.498,01  

(=) Receita Líquida 218.748,64  219.842,38  220.941,59  222.046,30  223.156,53  224.272,32  225.393,68  226.520,65  227.653,25  228.791,51  229.935,47  231.085,15  

(-) Custos e Despesas Variáveis 106.847,51  107.381,75  107.918,65  108.458,25  109.000,54  109.545,54  110.093,27  110.643,74  111.196,95  111.752,94  112.311,70  112.873,26  

(=) Margem de Contribuição 111.901,13  112.460,64  113.022,94  113.588,05  114.155,99  114.726,77  115.300,41  115.876,91  116.456,29  117.038,58  117.623,77  118.211,89  

(-) Custos e Despesas Fixas 71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  

(=) Lucro Operacional 40.771,52  41.331,02  41.893,32  42.458,44  43.026,38  43.597,16  44.170,79  44.747,30  45.326,68  45.908,96  46.494,15  47.082,27  

(-) Depreciação 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(=) Lucro Líquido  38.754,85  39.314,36  39.876,66  40.441,78  41.009,72  41.580,50  42.154,13  42.730,63  43.310,02  43.892,30  44.477,49  45.065,61  

(+) Depreciação e Amortização 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(+-) Variação da NCG -510,41  -512,97  -515,53  -518,11  -520,70  -523,30  -525,92  -528,55  -531,19  -533,85  -536,52  - 

(=) Fluxo Caixa Operacional 40.261,10  40.818,06  41.377,79  41.940,33  42.505,68  43.073,86  43.644,87  44.218,75  44.795,49  45.375,11  45.957,64  47.082,27  

(-) Capital Expenditure (Investimentos)                         

(=) Fluxo de Caixa Operacional LIVRE 40.261,10  40.818,06  41.377,79  41.940,33  42.505,68  43.073,86  43.644,87  44.218,75  44.795,49  45.375,11  45.957,64  47.082,27  

 Prazo Médio de Pagamento 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

Prazo Médio de Cobrança 24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  

Prazo Médio de Estoque 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Ciclo Financeiro (em dias) 14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  

NCG (Ciclo Fin. x Receita Líq. Diária) -102.082,70  -102.593,11  -103.106,08  -103.621,61  -104.139,72  -104.660,41  -105.183,72  -105.709,63  -106.238,18  -106.769,37  -107.303,22  -107.839,74  

Variação da NCG -404,79  -510,41  -512,97  -515,53  -518,11  -520,70  -523,30  -525,92  -528,55  -531,19  -533,85  -536,52  
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ANEXO 3 – FLUXO DE CAIXA – CENÁRIO PESSIMISTA 
 

 

MÊS 0 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

INVESTIMENTOS INICIAIS -236.565,36                          

CAPITAL DE GIRO -84.808,62                          

ESTOQUE -40.000,00                          

EVENTO DE INAUGURAÇÃO -20.000,00                          

Receita de Venda Total   23.730,15  119.125,34  121.507,85  123.938,00  126.416,76  128.945,10  131.524,00  134.154,48  136.837,57  139.574,32  142.365,81  145.213,12  

(-) Impostos sobre Venda   2.361,15  11.852,97  12.090,03  12.331,83  12.578,47  12.830,04  13.086,64  13.348,37  13.615,34  13.887,64  14.165,40  14.448,71  

(=) Receita Líquida   21.369,00  107.272,37  109.417,82  111.606,17  113.838,29  116.115,06  118.437,36  120.806,11  123.222,23  125.686,68  128.200,41  130.764,42  

(-) Custos e Despesas Variáveis   24.275,94  51.813,83  52.850,10  53.907,11  54.985,25  56.084,95  57.206,65  58.350,79  59.517,80  60.708,16  61.922,32  62.929,35  

(=) Margem de Contribuição   -2.906,94  55.458,54  56.567,71  57.699,07  58.853,05  60.030,11  61.230,71  62.455,32  63.704,43  64.978,52  66.278,09  67.835,07  

(-) Custos e Despesas Fixas   59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  59.274,68  

(=) Lucro Operacional   -62.181,62  -3.816,14  -2.706,97  -1.575,61  -421,63  755,43  1.956,03  3.180,65  4.429,75  5.703,84  7.003,41  8.560,39  

(-) Depreciação   2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(=) Lucro Líquido    -64.198,28  -5.832,80  -4.723,63  -3.592,28  -2.438,29  -1.261,23  -60,63  1.163,98  2.413,09  3.687,18  4.986,75  6.543,73  

(+) Depreciação e Amortização   2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(+-) Variação da NCG -9.972,20  -40.088,24  -1.001,21  -1.021,23  -1.041,66  -1.062,49  -1.083,74  -1.105,42  -1.127,52  -1.150,07  -1.173,08  -1.196,54  -487,04  

(=) Fluxo Caixa Operacional -9.972,20  -102.269,86  -4.817,35  -3.728,20  -2.617,27  -1.484,12  -328,31  850,62  2.053,12  3.279,68  4.530,77  5.806,87  8.073,35  

(-) Capital Expenditure (Investimentos) -296.565,36                          

(=) Fluxo de Caixa Operacional LIVRE -306.537,56  -102.269,86  -4.817,35  -3.728,20  -2.617,27  -1.484,12  -328,31  850,62  2.053,12  3.279,68  4.530,77  5.806,87  8.073,35  

  

Prazo Médio de Pagamento   15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

Prazo Médio de Cobrança   24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  

Prazo Médio de Estoque   5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Ciclo Financeiro (em dias)   14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  

NCG (Ciclo Fin. x Receita Líq. Diária)   -9.972,20  -50.060,44  -51.061,65  -52.082,88  -53.124,54  -54.187,03  -55.270,77  -56.376,18  -57.503,71  -58.653,78  -59.826,86  -61.023,39  

Variação da NCG   -9.972,20  -40.088,24  -1.001,21  -1.021,23  -1.041,66  -1.062,49  -1.083,74  -1.105,42  -1.127,52  -1.150,07  -1.173,08  -1.196,54  

 
 

 

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 

Receita de Venda Total 146.665,25  148.131,91  149.613,23  151.109,36  152.620,45  154.146,66  155.688,12  157.245,00  158.817,45  160.405,63  162.009,69  163.629,78  

(-) Impostos sobre Venda 14.857,19  15.005,76  15.155,82  15.307,38  15.460,45  15.615,06  15.771,21  15.928,92  16.088,21  16.249,09  16.411,58  16.575,70  

(=) Receita Líquida 131.808,06  133.126,15  134.457,41  135.801,98  137.160,00  138.531,60  139.916,92  141.316,09  142.729,25  144.156,54  145.598,10  147.054,09  

(-) Custos e Despesas Variáveis 63.616,50  64.252,66  64.895,19  65.544,14  66.199,58  66.861,58  67.530,19  68.205,50  68.887,55  69.576,43  70.272,19  70.844,53  

(=) Margem de Contribuição 68.191,57  68.873,48  69.562,22  70.257,84  70.960,42  71.670,02  72.386,72  73.110,59  73.841,69  74.580,11  75.325,91  76.209,55  

(-) Custos e Despesas Fixas 65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  65.202,15  
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(=) Lucro Operacional 2.989,42  3.671,34  4.360,07  5.055,69  5.758,27  6.467,87  7.184,58  7.908,44  8.639,55  9.377,97  10.123,77  11.007,41  

(-) Depreciação 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(=) Lucro Líquido  972,76  1.654,67  2.343,41  3.039,03  3.741,61  4.451,21  5.167,91  5.891,78  6.622,89  7.361,30  8.107,10  8.990,75  

(+) Depreciação e Amortização 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(+-) Variação da NCG -615,10  -621,26  -627,47  -633,74  -640,08  -646,48  -652,95  -659,48  -666,07  -672,73  -679,46  -197,32  

(=) Fluxo Caixa Operacional 2.374,32  3.050,08  3.732,60  4.421,95  5.118,19  5.821,39  6.531,63  7.248,97  7.973,48  8.705,23  9.444,31  10.810,09  

(-) Capital Expenditure (Investimentos)                         

(=) Fluxo de Caixa Operacional LIVRE 2.374,32  3.050,08  3.732,60  4.421,95  5.118,19  5.821,39  6.531,63  7.248,97  7.973,48  8.705,23  9.444,31  10.810,09  

  

Prazo Médio de Pagamento 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

Prazo Médio de Cobrança 24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  

Prazo Médio de Estoque 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Ciclo Financeiro (em dias) 14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  

NCG (Ciclo Fin. x Receita Líq. Diária) -61.510,43  -62.125,53  -62.746,79  -63.374,26  -64.008,00  -64.648,08  -65.294,56  -65.947,51  -66.606,98  -67.273,05  -67.945,78  -68.625,24  

Variação da NCG -487,04  -615,10  -621,26  -627,47  -633,74  -640,08  -646,48  -652,95  -659,48  -666,07  -672,73  -679,46  

  

 

MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36 

Receita de Venda Total 164.447,93  165.270,17  166.096,52  166.927,00  167.761,64  168.600,45  169.443,45  170.290,67  171.142,12  171.997,83  172.857,82  173.722,11  

(-) Impostos sobre Venda 16.971,03  17.055,88  17.141,16  17.226,87  17.313,00  17.399,57  17.486,56  17.574,00  17.661,87  17.750,18  17.838,93  17.928,12  

(=) Receita Líquida 147.476,90  148.214,29  148.955,36  149.700,14  150.448,64  151.200,88  151.956,89  152.716,67  153.480,25  154.247,65  155.018,89  155.793,99  

(-) Custos e Despesas Variáveis 71.231,67  71.587,83  71.945,77  72.305,50  72.667,03  73.030,36  73.395,51  73.762,49  74.131,30  74.501,96  74.874,47  75.248,84  

(=) Margem de Contribuição 76.245,23  76.626,46  77.009,59  77.394,64  77.781,61  78.170,52  78.561,37  78.954,18  79.348,95  79.745,70  80.144,42  80.545,15  

(-) Custos e Despesas Fixas 71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  71.129,61  

(=) Lucro Operacional 5.115,62  5.496,84  5.879,98  6.265,02  6.652,00  7.040,91  7.431,76  7.824,57  8.219,34  8.616,08  9.014,81  9.415,53  

(-) Depreciação 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(=) Lucro Líquido  3.098,96  3.480,18  3.863,31  4.248,36  4.635,34  5.024,24  5.415,10  5.807,90  6.202,67  6.599,42  6.998,15  7.398,87  

(+) Depreciação e Amortização 2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  2.016,66  

(+-) Variação da NCG -344,11  -345,83  -347,56  -349,30  -351,05  -352,80  -354,57  -356,34  -358,12  -359,91  -361,71  - 

(=) Fluxo Caixa Operacional 4.771,51  5.151,01  5.532,41  5.915,72  6.300,95  6.688,10  7.077,19  7.468,23  7.861,22  8.256,17  8.653,10  9.415,53  

(-) Capital Expenditure (Investimentos)                         

(=) Fluxo de Caixa Operacional LIVRE 4.771,51  5.151,01  5.532,41  5.915,72  6.300,95  6.688,10  7.077,19  7.468,23  7.861,22  8.256,17  8.653,10  9.415,53  

 Prazo Médio de Pagamento 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

Prazo Médio de Cobrança 24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  

Prazo Médio de Estoque 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Ciclo Financeiro (em dias) 14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  

NCG (Ciclo Fin. x Receita Líq. Diária) -68.822,56  -69.166,67  -69.512,50  -69.860,06  -70.209,36  -70.560,41  -70.913,21  -71.267,78  -71.624,12  -71.982,24  -72.342,15  -72.703,86  

Variação da NCG -197,32  -344,11  -345,83  -347,56  -349,30  -351,05  -352,80  -354,57  -356,34  -358,12  -359,91  -361,71  

  


