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Resumo 

 

Este trabalho, pesquisou, identificou, analisou e justificou a viabilidade econômica e 

financeira para a criação da distribuidora de pescados de cultivo para restaurantes e 

correlatos. Trata da elaboração de um plano de negócios, com intuito de explorar o 

potencial de consumo dessa demanda crescente da população por alimento saudável e 

de qualidade inigualável comparado ao pescado oriundo da pesca extrativa, atingindo 

consumidores ainda pouco explorados na visão comercial da distribuição do produto 

final, ou seja, levar pescados de cultivo de fácil preparo para o cardápio semanal da 

família, bem como também atender no atacado um mix de produtos a base do pescado 

de cultivo, tais como: tilápia, tambaqui, pirarucu, salmão, camarão e outros. São boas as 

perspectivas para esse tipo de empreendimento considerando que um dos maiores 

problemas do setor está na demora na distribuição dos produtos de pesca. Este trabalho 

percorre desde a criação da empresa e todo tramite legal para inicio de suas operações, 

passando pela definição e dimensionamento de recursos humanos, percorrendo ainda 

as questões de definição de produtos a serem comercializados, forma de divulgação e 

marketing, encerrando seu desenvolvimento com todas as questões inerentes a 

viabilidade financeira deste projeto. E com a análise concluindo ser o empreendimento 

viável, a empresa vislumbra essa oportunidade e investirá nessa área com assertividade 

e tranquilidade para um futuro próspero. Para tornar esse trabalho consistente 

cientificamente, foi adotado como metodologia para seu desenvolvimento, o Plano de 

Negócios (business plan). Alguns autores foram utilizados para dar uma consistência 

teórica no trabalho como: Kotler, Chiavenato entre outros.  

 
 
 

Palavras Chave: Pescado de cultivo; Plano de negócios; Distribuição; Viabilidade 
Econômica 
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Abstract 

This work investigated, identified, analyzed and justified the economic and financial 

viability for the creation of distributors of fish for restaurants and related crops. It deals 

with the elaboration of a business plan in order to exploit the potential of consumption of 

this growing population demand for healthy food of unequaled quality compared to the 

fish from the extractive fishery, reaching consumers still little explored in the commercial 

vision of the distribution of the final product , that is to say, to take fish of culture of easy 

preparation for the weekly menu of the family, as well as also to attend in the wholesale 

a mix of products the base of the fish of cultivation, such as tilapia, tambaqui, pirarucu, 

salmon, shrimp and others. The prospects for this type of enterprise are good considering 

that one of the biggest problems of the sector is the delay in the distribution of fishing 

products. This work ranges from the creation of the company and all legal process to start 

operations, through the definition and dimensioning of human resources, also addressing 

the issues of definition of products to be marketed, form of dissemination and marketing, 

ending its development with all the issues inherent in the financial viability of this project. 

And with the analysis concluding that the venture is viable, the company envisions this 

opportunity and will invest in this area with assertiveness and tranquility for a prosperous 

future. To make this work scientifically consistent, the Business Plan was adopted as a 

methodology for its development. Some authors were used to give a theoretical 

consistency in the work as: Kotler, Chiavenato among others. 

 

Keywords: Fish culture; Business plan; Distribution; Economic viability 
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1. INTRODUÇÃO  

Atualmente o consumo da carne de pescados vem crescendo no Brasil, ano após 

ano, influenciado pela busca de um alimento mais saudável pela população, aumento 

da demanda de proteína animal devido ao aumento da população e aceitação do 

consumidor final. 

De acordo com a FAO, a produção de organismos aquáticos deve crescer 

aproximadamente 104% no período de 2016 a 2025 no Brasil, advindo principalmente 

do cultivo de peixes e camarões, uma vez que a produção pesqueira está praticamente 

estagnada nos últimos anos, devido aos recursos limitados dos estoques pesqueiros. 

De acordo com o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

consumo de pescados per capita são de 12 kg/habitante/ano. Vários estudos apontam 

o crescimento do consumo per capita da população brasileira da carne de pescados, 

hoje em estimados 10kg/hab/ano. No entanto, podemos afirmar que há uma grande 

variação no consumo per capita de acordo com a região do Brasil, por exemplo o estado 

do Amazonas há um consumo per capita acima de 34 kg/hab/ano e no estado de São 

Paulo de menos de 3 kg/hab/ano. 

Certamente, a piscicultura será o grande protagonista no fornecimento para a 

demanda crescente da carne de peixe a nível nacional. De acordo com a Peixe BR 

(2018), nos últimos 10 anos a piscicultura vêm crescendo acima de dois dígitos, exceto 

pelo ano passado que fora de 8%, influenciado pela crise econômica que arrasta desde 

o ano de 2014. Esse crescimento fora possibilitado pelo desenvolvimento de novas 

tecnologias em toda cadeia produtiva, onde bons resultados de produtividade e maiores 

eficiências vem sendo alcançados em todos os elos, principalmente da produção, aonde 

vêm se trabalhando pela redução de custos do quilograma do peixe produzido e pela 

qualidade do processamento dos peixes cultivados, em consequência disso, o 

consumidor vem sendo beneficiado por produtos de excelente qualidade nas prateleiras 

dos supermercados, peixarias, restaurantes, bares e etc. 

O principal objetivo desse trabalho é elaborar um plano de negócio voltado para 

a distribuição do pescado de cultivo, com intuito de explorar o potencial de consumo 

dessa demanda crescente da população por alimento saudável e de qualidade 

inigualável comparado ao pescado oriundo da pesca extrativa, atingindo consumidores 

ainda pouco explorados na visão comercial da distribuição do produto final, ou seja, levar 
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pescados de cultivo de fácil preparo para o cardápio semanal da família, bem como 

também atender no atacado um mix de produtos a base do pescado de cultivo, tais 

como: tilápia, tambaqui, pirarucu, salmão, camarão e outros. 

São boas as perspectivas para esse tipo de empreendimento considerando que 

um dos maiores problemas do setor está na demora na distribuição dos produtos de 

pesca.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O campo do empreendedorismo é fundamentalmente preocupado em entender 

como, dada a falta atual de mercados para futuros produtos e serviços, esses produtos 

e serviços passam a existir. Com isso, o empreendedorismo como um campo de estudo 

busca entender como oportunidades levam a existência de futuros produtos e serviços 

descobertos, criados e explorados, além de sob quais consequências 

(VENKATARAMAN, 1997: 120). 

O empreendedor atua perante a captação de novas oportunidades que podem 

influenciar na transformação local. Como agente do mercado, há a percepção da ação 

do empreendedor como focada no lucro, com a habilidade de abrir mercados e talvez 

até promover inovações, aqui ainda relacionada, por exemplo, às contribuições de 

Schumpeter: 

[...] Como Schumpeter pontuou décadas atrás, o motor pessoal que impulsiona 
a empresa privada é o lucro. O empreendedorismo é particularmente produtivo 
sob uma perspectiva de bem estar social, mesmo em um processo de busca 
egoísta por objetivos, empreendedores também reforçam o lado social ao criar 
novos mercados, novas indústrias, novas tecnologias, novas formas 
institucionais, novos trabalhos. [...] Essa conexão entre a busca privada pelo 
lucro e a criação de riqueza social forma um domínio distinto e legítimo do campo 
do empreendedorismo (VENKATARAMAN, 1997: 120). 

 
 

2.1 Plano de negócios: 

Após conhecer o cenário ambiental em que o novo negócio se inserirá, o 

empreendedor passa a se preocupar com a questão do planejamento do 

empreendimento (PEREIRA, 1995). 

Conforme Chiavenato (2004, p.127), “para ser bem sucedido, o empreendedor 

precisa planejar seu negócio. Improvisar jamais”. E o autor ainda enfoca que planejar 

significa estudar antecipadamente a ação que será realizada, ou colocada em prática, 

e quais os objetivos que se pretende alcançar 

Nos dias atuais, é facilmente possível interpretar as empresas como organismos 

vivos, vivendo em ambientes do qual elas dependem para satisfazer suas 

necessidades, onde umas se adaptam melhor do que outras. Com isso, pode-se 

observar o plano de negócios como ferramenta crucial de preparo e existência no 
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mundo competitivo instalado na era da globalização. É considerado como uma arma 

de apoio do empreendedor, para antever e preparar ações no ecossistema empresarial. 

E no mundo empresarial, seja para a abertura de um negócio ou revitalização, a 

existência de ferramenta chamada de plano de negócios – business plan – torna 

possível a previsão de acontecimentos, auxiliando os caminhos mais adequados aos 

objetivos almejados, direcionando assim melhor os esforços. 

Desta forma, tem-se como resultado imediato do planejamento um plano. 

Chiavenato (2004) descreve que os planos necessitam de um propósito comum: a 

previsão, a programação e a coordenação de uma sequência lógica de eventos, os 

quais, se bem sucedidos, deverão conduzir ao alcance do objetivo que se pretende. 

Pode-se considerar o plano como uma tomada antecipada de decisões sobre o que 

fazer, antes da ação ser necessária. 

 

 
 
 

2.2 Estudo do segmento de atuação 

Para estudar, analisar e entender uma organização de forma ampla e realista é 

necessário efetuar um estudo sobre o segmento em que ela atua, ou seja, o cenário que 

ela faz parte. 

Segundo Sardagna (2016), o ramo de atuação de uma empresa é a especificação 

do que ela faz para gerar valor a seus clientes. Dentro da indústria, comércio e prestação 

de serviços. Sendo que qualquer negócio com fins lucrativos é criado para atender a um 

mercado consumidor e desempenha determinadas tarefas. 
 
 

2.2.1 Definição, apresentação, conceito do segmento 

Segundo o SEBRAE (2015a), a aquicultura possui ramos, dos quais um deles é 

a piscicultura (em águas doces), cuja atividade é praticada pela empresa e pode ser 

definida como criação de peixes em ambiente com condições propícias para o seu 

melhor desenvolvimento com um elevado nível de qualidade para consumo humano. 
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Existem três tipos de produção: extensivo (subsistência, tradicional), semi-

intensivo (poucos investimentos) e intensivo, sendo que este último é o utilizado, pois 

apresenta uma produção bem controlada e sistematizada durante toda a cadeia que 

contribuem para a segurança alimentar, visando à otimização da criação e o seu melhor 

retorno produtivo e financeiro. 

2.2.2 Levantamento do histórico do segmento 

O meio rural em todos os setores sofreu uma intensa modernização nos últimos 

anos, quando uma nova forma de ver e entender a vida no campo foi introduzida. Essa 

nova visão, mais ampla e moderna, considera aspectos de produção como 

produtividade, mercados, rentabilidade, consumidores, aspectos sociais e ecológicos. 

Segundo Araújo(2007), o termo agricultura foi usado até bem recentemente para 

entender a produção agropecuária de forma geral, ou seja, da produção até a 

industrialização e a distribuição dos produtos. Porém, nas últimas décadas, esse setor 

econômico passou por muitas transformações tornando-se muito mais complexo e 

abrangente, pois para que o produto chegue ao consumidor, aparece um complexo de 

atividades sociais, agronômicas, zootécnicas, agroindustriais, industriais, econômicas, 

administrativas, mercadológicas, logísticas e outras. Diante disso a agricultura ganhou 

um contexto muito complexo e abrangente, evoluindo para o agronegócio. 

De acordo com a Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão 

Preto (ABAGRP, 2017), o agronegócio define-se como soma das operações de 

produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas 

unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e comercialização dos produtos 

agrícolas e itens produzidos a partir deles e envolve desde a pesquisa científica até a 

comercialização de alimentos, fibras e energia. 

O termo agribusiness (agronegócio), representa “a soma das operações de 

produção e distribuição de suprimentos, das operações de produção nas unidades 

agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e 

itens produzidos a partir deles.” (DAVIS; GOLDBERG, 1957 apud BURANELLO, 2016). 

Segundo Silva (2017), o agronegócio é excelente na perspectiva econômica, pois 

trouxe o desenvolvimento, a evolução, a alta produtividade com sementes transgênicas 
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de alta tecnologia, máquinas capazes de diminuir a mão de obra, agrotóxicos capazes 

de eliminar pragas e doenças. (TURTELLI; PAKULSKI; GOMES, 2017). 
    

Esse novo caminho vai em direção a criação de tilápia que segundo Lisboa 

(2016), e de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a produção de tilápia aumentou 9,7% em 2015 sendo assim o peixe mais criado pela 

piscicultura no país atingindo 45,4% do total da produção total. E conforme Chidichima 

(2014), a tilápia firmou-se como atividade empresarial a partir da década de 1980, 

quando surgiram os empreendimentos pioneiros, sendo que somente na década de 

1990 surgiram as primeiras pesquisas de manejo e rações que atendiam às 

especificidades da espécie. Foram montadas também estruturas de beneficiamento do 

peixe que contribuíram para o desenvolvimento do segmento. 

Essa atividade se desenvolveu tanto devido aos problemas gerados pela pesca 

extrativista que sem controle e a poluição em mares e rios provocou uma redução e 

destruição drástica da fauna. Diante disso como uma forma de poder controlar melhor a 

pesca e seu consumo, passou-se a criar peixes em represas, lagos e açudes com 

tecnologias e estudos capazes de melhorar os resultados de produtividade e 

sustentabilidade econômica e ambiental. 
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Gráfico 1 – Fonte: PEIXEBR (2018) 

O passado dessas atividades é marcado por grandes evoluções, a qual possui 

seu lado positivo e negativo, contudo, novas tendências e expectativas criam 

esperanças de que as atividades vão crescer ainda mais e de forma diferente, graças a 

sustentabilidade. 

 

2.2.3 O marketing, as pessoas, a logística, as vendas e as finanças neste 

campo de atuação 

 

2.2.3.1 Marketing 

Com a distinção do mercado alvo, definido quais serão os produtos que a empresa 

irá oferecer e para quem irá oferecer, outros aspectos como ações de marketing poderão 

ser vistos para melhor aprofundar ou então chamar atenção em relação ao mercado de 

atuação. Diante das contínuas mudanças e dos novos desafios é necessário que as 

organizações sejam ágeis na tomada de decisões. Devem coordenar seus esforços para 

obter o maior impacto no público alvo e alcançar suas metas de negócios. 

De acordo com Chiavenato (2007), marketing é o processo de planejar e executar 

tarefas para o estabelecimento de preços, promoção e trocas que satisfaçam metas 

individuais e organizacionais. Há vários tipos de marketing com ou sem fins lucrativos, 

tais como marketing de produtos, serviços, pessoas, lugares, causas e organizações. 

Desta forma pode-se dizer que “marketing é um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca 

de produtos de valor com outros.” Sendo que o marketing está correlacionado em atingir 

as metas da organização, sendo mais eficazes do que os concorrentes a modo que se 

possa satisfazer as necessidades e desejos do público ou mercados em vista. (KOTLER, 

1998, p.07). 

Conforme Castro e Neves (2005), o marketing não se concentra apenas no 

paradigma de vendas e propagandas, ele está inserido em algo muito maior dentro da 

organização, e de modo geral o processo de marketing visa um sistema de trocas que 

beneficiam a ambas as partes, na qual os indivíduos através da oferta, criação ou troca 

satisfazem o desejo da compra de modo sucinto e o vendedor satisfaz suas 

necessidades de vendas e obtenção de recursos. 
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Portanto, o marketing está ligado nas operações da empresa visando atrair os 

clientes para a organização e fidelizá-los, demonstrando aspectos positivos da empresa 

e que realçam e valorizam suas características, de modo a garantir a satisfação das 

partes, do cliente em ser bem atendido achar verdadeiras as propostas da empresa, e a 

empresa em retribuir ofertando bons serviços ou produtos, garantindo a qualidade da 

marca da organização, tão evidenciada pelo marketing. 

De forma geral as agroindústrias maiores e mais desenvolvidas, possuem boas 

estratégias de marketing, intensificam suas propagandas e promoções através da 

fanpage do facebook e fazem ampla divulgação de toda a linha de produtos através do 

site. Outra grande estratégia é fazer a degustação de seus produtos nos mercados para 

conquistar novos clientes. 

 

 

 

 

2.2.3.2 Pessoas 

As pessoas são a grande razão de todo negócio, afinal sem elas nada seria 

possível, não existiriam produtos e nem clientes. Então dessa forma o grande patrimônio 

e ao mesmo tempo o grande diferencial em uma empresa é a sua equipe, a qual 

necessita de investimentos em retenção e desenvolvimento de seus talentos, pois 

quanto melhor a qualidade de seu quadro de colaboradores, maior será a eficiência no 

alcance dos objetivos propostos, lucrativamente, competitivamente e principalmente a 

satisfação e fidelização dos clientes para os quais a empresa existe para atender. 

Observa-se que “a organização viável, do ponto de vista de recursos humanos, é 

aquela que não apenas capta e aplica seus recursos humanos adequadamente, mas 

também os mantém na organização.” Ou seja, além de desenvolvê-lo é preciso retê-lo, 

já que quando a instituição perde um talento para o mercado, perde também capital 

humano, além de todo o tempo e os recursos que foram investidos nesse colaborador, 

o qual leva consigo também a experiência profissional adquirida durante o seu período 

de atuação dentro da organização. (Chiavenato, 2004). 
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Somente com uma excelente equipe de pessoas é que se consegue atender com 

excelência outro grupo de pessoas, essas as quais são os clientes da empresa. O cliente 

é muito importante e deve ser tratado como tal, pois ele é o responsável por manter a 

empresa viva, simplesmente pelo fato de escolher em qual ou em que produto vai aplicar 

seu dinheiro. Para que ele escolha uma empresa ou os seus produtos ele precisa ser 

encantado, seduzido e surpreendido para assim atender suas expectativas e satisfazê-

lo. Não é uma tarefa fácil, precisa de muita estratégia e paciência, até porque cada 

pessoa é diferente uma da outra e sendo assim muitas analises precisam ser feitas para 

criar então um perfil do público alvo por exemplo, identificando e entendendo suas 

necessidades, desejos e comportamentos. 

  

2.2.3.3 Logística 

A logística é um processo que traz vantagem competitiva para uma organização 

e a torna mais eficiente e eficaz, se destacando em um mercado que está cada vez 

mais disputado. 

Para Ballou (2006), a logística são todas as atividades de movimentação e 

armazenagem, fluxo de produtos desde o ponto de aquisição/recebimento da matéria-

prima até a produção, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos 

em atividade e a entrega ou a distribuição dos produtos acabados. 

Então as ações de logística são tudo aquilo que engloba a função de arrematação 

e entrega de produtos os quais geram despesa para a empresa. Entretanto a logística 

empresarial é mais do que apenas movimentação de produtos/serviços. Ele é a essência 

da integração e sintonia entre áreas da empresa para obter redução de custos, melhoria 

do fluxo de informação e agregação de valor ao produto/serviço. Tudo isso para atender 

as necessidades dos clientes e posteriormente obter lucro. 

Para pequenas agroindústrias com estruturas mais simples a logística é 

favorecida, pois geralmente se localizam próximas aos principais pontos de distribuição 

diminuindo os custos com transporte e aumento a eficiência. Produzem tudo ou a maior 

parte da matéria prima usada, o que favorece a organização da cadeia produtiva e 

aumenta a qualidade pois permite que sejam produzidas menos quantidade por vez em 

mais vezes de produção para assim garantir um produto mais fresco com rápido prazo 

de entrega agregando mais valor ao produto e agradando os consumidores. 
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Isto posto, pretende-se após o inicio do funcionamento da PRAJÁ PESCADOS, a 

implantação de sistema adequado para gestão do estoque. 

 
 

2.2.3.4 Vendas 

Parte integrante do marketing, as vendas estão basicamente na linha de frente da 

organização, pois ela confronta aquilo que a empresa idealizou para o cliente, e aquilo 

que ela irá disponibilizar, é o cara a cara com o consumidor. 

Deve-se analisar que o mercado de vendas é muito grande e existem muitas 

empresas oferecendo produtos variados, no entanto se destinar, por exemplo, os 

esforços de vendas a um público que não é favorável a consumir aquele tipo de serviço 

ou produto, todo o esforço de vendas não é válido. 

Castro e Neves (2005), enfatizam que vendas é a parte aguçada do marketing 

caracterizada por um processo de comunicação pessoal, onde se busca identificar a 

necessidade de um cliente, satisfazer sua procura e gerar resultados para a organização. 

De forma geral as vendas de pescados mantêm uma média de vendas durante 

todo ano, apresentando pequenos aumento em datas comemorativas, fins de semana, 

inícios de mês e atingem pico maior de vendas no período da quaresma, quando a 

maioria dos cristãos substituem as carnes vermelhas pela carne de peixe em geral, mas 

preferencialmente sem espinhos por serem mais práticos. Depois desse período as 

vendas caem devido a saturação do consumo durante esse período. 
 
 

2.2.3.5 Finanças 

O objetivo de toda empresa é obter lucro prestando o ofertando algum 

produto/serviço. Finança é a parte responsável por apontar se a empresa está indo bem 

ou se algo está errado e precisa de uma atitude o mais breve possível. As finanças 

desempenham tarefas estratégicas em uma gestão como precificação, otimização de 

custos, mudanças na estrutura de capital, entre outras. 

Uma empresa que não controla suas finanças, não sabe o que acontece consigo 

mesma e sendo assim compromete sua tomada de decisão, qualidade, preço, prazo de 

entrega, lucro, rentabilidade e assim vai abrindo espaço para a concorrência e perdendo 

competitividade. 
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O controle das finanças possibilita a análise da vida econômica, fontes de renda, 

investimentos, composição de lucros, obrigações a curto e longo prazo, custos e 

despesas, enfim são ações e procedimentos que envolvem o planejamento, a análise e 

o controle das atividades financeiras da empresa, a ponto de proporcionar a visão da 

atual situação da empresa e facilitar a tomada de decisões. 

Com informações que as finanças trazem é possível criar estratégias ou 

planejamentos de atuação a ponto de ajustar lucros, imposto de renda, depreciação, 

participação no mercado, entre outros. É comum que grandes empresas possuam 

sistemas de gestão financeira que trazem informações instantâneas sobre a atual 

situação. Com essa agilidade é mais fácil saber qual produto proporciona maior lucro, 

ou qual setor está dando prejuízo, buscar linhas de crédito, enfim solucionar ou reduzir 

os problemas. 
 
 
 
 
 

 

2.3 Análise ambiental do segmento 
 

A modernização da agricultura no mundo todo foi motivada pelo aumento 

populacional que não para de aumentar e de acordo com Chestney (2012), a 

Organização das Nações Unidas (ONU) publicou um relatório advertindo que para 2030, 

o mundo precisará de ao menos 50% a mais de alimentos, 45% a mais de energia e 

30% a mais de água.  

O crescimento populacional segundo Muteia (2014), responsável do escritório da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura– FAO em Portugal, 

nos últimos 50 anos, a população mundial quase duplicou e o grande desafio é como 

alimentar  tanta gente. Para satisfazer uma população de 9 bilhões em 2050, a FAO 

projeta que a produção de alimentos deve aumentar em pelo menos 60%, em especial 

a carne vai de 270 milhões de toneladas para 470 milhões. 
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Gráfico 2 – Produção mundial de proteína animal (Fonte: PEIXE BR, 2018)

 

Entretanto o desafio não é só alimentar, mas como alimentar de forma 

sustentável, sem comprometer ainda mais o equilíbrio ecológico que mantêm a nossa 

existência. Diante disso uma questão cada vez mais presente é a necessidade de migrar 

para sistemas alimentares mais sustentáveis e saudáveis para quem se alimenta, para 

quem produz e principalmente para o planeta. 

Os alimentos saudáveis fazem bem ao corpo, à natureza e aos negócios, pois o 

interesse crescente por uma vida saudável está aumentando a busca por alimentos 

funcionais, orgânicos e mais próximos da produção natural, de acordo com a Amcham 

Brasil (2016), o Brasil é o quinto maior mercado de alimentos saudáveis, cresceu 44% 

no período entre 2010 e 2015, quase o triplo da média mundial (15%) e a previsão é que 

o mercado de produtos saudáveis cresça anualmente 4,4% até 2021. 
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Conforme Carreiro (2017), o relatório The Top 10 ConsumerTrends for 2017, que 

analisa as tendências de mercado, notou uma inclinação dos consumidores pelos itens 

considerados saudáveis. Com base neste documento observa-se que: 

 

83% dos entrevistados estão dispostos a gastar mais para obter um alimento 
saudável; 79% substituem produtos da alimentação convencional por opções 
mais saudáveis; 28% acham importante consumir alimentos com alto teor 
nutricional; 22% optam por compras alimentos naturais sem conservantes; 44% 
dão preferência a produtos sem corantes artificiais; 42% optam por itens sem 
sabores artificiais.  

Nessa oportunidade de alimentos saudáveis entram os pescados como a tilápia 

a qual está em amplo crescimento graças a aceitação dos consumidores que foram 

“fisgados” por seu sabor, qualidade e benefícios, ela proporciona uma carne leve e 

branca, sem espinhas que acaba com o antigo medo de não comer peixe devido as 

espinhas. 

De acordo com as informações da chef e nutricionista: 

 
A espécie é rica em vitaminas do complexo B que ajudam o corpo a extrair 
energia dos alimentos. O peixe ainda é uma excelente fonte de cálcio e fósforo, 
fundamentais na mineralização óssea. O fósforo auxilia no metabolismo 
energético, além de favorecer a absorção de diversos nutrientes. (ROLIM, 2012). 

 

Rolim (2012), ainda destaca que o ideal é consumir pescados de duas a três 

vezes por semana, além de ser muito incentivado para quem busca uma alimentação 

saudável e perder peso. 

Diante desse contexto, no Brasil a aquicultura é a atividade de produção animal 

que mais cresce. De acordo com o Portal G1 (2017), a criação de peixes em cativeiro 

no Brasil está em expansão e o país fecha o ano de 2016 com um crescimento de 10%. 

Boas perspectivas ainda virão segundo o Portal G1, com base no relatório da 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO afirma-se que: 

A aquicultura terá expansão nos próximos anos no Brasil, sendo que o consumo 
de pescados chegará a 12,7 quilos em 2025, cerca de 32% a mais do que os 
9,6 quilos consumidos por ano entre 2013 e 2015. Dados do relatório da FAO 
apontam que em dez anos a produção de pescados em cativeiro no Brasil mais 
do que dobrará. A expectativa é que em 2025 a produção já seja de 1,145 milhão 
de toneladas. 

  
A forma de cultivar peixes mudou muito e hoje exige inovação, 

empreendedorismo e gestão para manter o equilíbrio e a sustentabilidade econômica e 

ambiental. Grandes avanços tecnológicos se fazem presentes nas cadeias produtivas, 
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tais como rações de alto desempenho, softwares de manejo e gestão, além de 

equipamentos que automatizam ou mecanizam a produção, conciliado com boas 

práticas de manejo, a atividade se torna fonte de alimentos seguros, sustentável e 

nutritiva. 
 

 
 

 



32 
 

3.  METODOLOGIA 
 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

Tendo como base a necessidade da elaboração de um projeto foram necessárias 

pesquisas cientificas e neste contexto a caracterização da pesquisa define-se de 

maneira bibliográfica através de artigos online, livros contendo conteúdos de obras de 

autores nomeados e especializados no tema abordado, bem como se utiliza métodos 

observacionais para a inicialização do projeto. 

A pesquisa bibliográfica caracteriza-se por ser elaborada com base em materiais 

já publicados, “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir 

ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente.” (GIL, 2010, p. 30). 

A pesquisa bibliográfica inicia-se através da necessidade de obtenção de 

conhecimentos específicos sobre os temas abordados na grade curricular do projeto, 

através da utilização de livros e de artigos online elabora-se a fundamentação que serve 

como base para assim serem efetuadas as pesquisas bibliográficas, auxiliando assim 

nas observações tornando-as eficientes e maximizando os resultados do estudo. 

Uma pesquisa só é feita para obter respostas, ou ampliar as visões quando não 

se tem resposta de algum problema, ou quando as informações disponíveis se 

encontram em desordem ou se contradizem. “Pode-se definir pesquisa como o 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos.” (GIL, 2010). 

Através da necessidade de obtenção de informações e dados essenciais para o 

estudo, realiza-se pesquisas de forma qualitativa e quantitativa devendo ser feitas 

pesquisas de campo com distribuidores do produto e consumidores, bem como com 

potenciais clientes e futuros distribuidores. 

A pesquisa de forma quantitativa segundo Fachin (2006), é determinada em 

relação aos dados ou à proporção numérica, neste sentido a atribuição numérica não 

deve ser feita ao acaso, pois a variação de uma propriedade não é quantificada 

cientificamente. Já na pesquisa qualitativa, conforme Fachin (2006), descreve-se os 

atributos e relaciona-se aspectos não somente mensuráveis, mas também definidos 
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descritivamente. A mensuração de acordo com Fachin (2006), é qualquer procedimento 

que leve a uma classificação por meio de objetos ou de relações. As variáveis 

qualitativas são definidas por meio de uma descrição analítica, e não medidas. Como 

destacado por Fachin (2006), os atributos são aspectos qualitativos nas variáveis da 

pesquisa, e em sua descrição não se utilizam números, mas isso não quer dizer que a 

quantificação não possa ser aplicada para determiná-los. 
 
 
 

3.2 Técnica de coleta de dados 
 

Realiza-se a coleta de dados de forma observacional, incluindo entrevistas 

informais com empreendedores do ramo para fins de obtenção de uma base de dados 

e informações sobre o empreendimento. (GIL, 2010, p.121). 
 
 

3.3 Forma e análise de dados 
 

Como forma de análise dos dados deve-se observar as particularidades do 

empreendimento. 
 
Destaca-se que a análise e interpretação dos dados é: 
 

Ao contrário de outros delineamentos já considerados, a análise e interpretação 
é um processo que nos estudos de caso se dá simultaneamente à sua coleta. A 
rigor, a análise se inicia com a primeira entrevista, a primeira observação e a 
primeira leitura de um documento. (GIL, 2010, p. 122). 

 

Desta maneira registra-se todos os levantamentos pertinentes para definição e 

delineamento de condições essenciais para o estabelecimento da empresa, tais como 

investimentos necessários, recursos humanos, bens móveis, imóveis e equipamentos. 

Destaca-se que: 
 

O processo de análise dos dados envolve diversos procedimentos: codificação 
das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. Após, ou juntamente 
com a análise, pode ocorrer também a interpretação dos dados, que consiste, 
fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com 
outros já conhecidos, quer sejam derivados de teorias, quer sejam de estudos 
realizados anteriormente. ( GIL, 2010). 

 

O levantamento de dados e informações caracteriza-se pelas pesquisas serem 

de interrogação direta às pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Desta forma 

“procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as 

conclusões correspondentes aos dados coletados.” (GIL, 2010). 
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Com a obtenção dos resultados das pesquisas será possível auxiliar na tomada 

de decisões da empresa bem como elaborar estratégias eficientes que contribuam 

para o crescimento e desenvolvimento da empresa como um todo. 
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4.  DA EMPRESA 
 

Qualquer organização possui crenças e princípios e a partir delas é feita toda a 

estrutura da organização. De acordo com Kotler (2009), a estruturação da empresa se 

dá a partir da missão, visão e valores que a mesma define. 

4.1 Missão, visão, valores 

Procurando o melhor desenvolvimento interno entre funcionários, fornecedores e 

clientes a empresa preocupada em atender suas necessidades e pensando no futuro 

próprio e na qualidade dos produtos ofertados faz e segue à risca missão, visão e valores 

as quais conseguem, se bem elaboradas, definir e fazer com que a empresa chegue ao 

objetivo esperado. 

A missão vem com o propósito de trazer a ideia central esmiuçada pelo seu 

objetivo, deve impactar o pensamento de seus clientes fazendo com que eles adotem a 

iniciativa da organização. Segundo Kotler (2011), cada organização precisa definir sua 

missão específica dentro de uma mais abrangente da empresa. 

Conforme Kotler (2011), a visão da empresa é aquilo que ela pretende alcançar 

em sua existência, ou, até um determinado período de tempo. 

Os valores se dão pelo intuito e boas iniciativas que a empresa pretende aplicar 

com seus clientes, pontos positivos que a organização vê como prioridade em aplicar 

com seus clientes e, não somente eles, todas as partes envolvidas como fornecedores 

e consumidores finais bem como intermediadores do produto ofertado. 

A empresa PRAJÁ PESCADOS, tem como missão, visão e valores definidos em 

paralelo com a essência da empresa, sendo: 

 Missão: “Prover a distribuição de Peixes e camarões de cultivo, com intuito de 

contribuir para o aumento do consumo da carne de pescados no brasil. Criar valor e 

fazer a diferença onde quer que atuemos”. 

 Visão: “Ser a maior referência em comercialização e distribuição de pescados de 

cultivo do estado de São Paulo nos próximos 5 anos, através da criação de valor a 

longo prazo, com paixão pelas pessoas e pelo planeta”. 
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 Valores: “ Sempre agir com transparência, seriedade,  respeito, excelência e 

sustentabilidade”. Honrando os compromissos com clientes e fornecedores e tratando-

os com dignidade e igualdade”. 

4.2 Dados do empreendimento 
 

A PRAJÁ PESCADOS iniciará suas atividades de comercialização em fevereiro 

de 2019 quando todas as questões legais e operacionais estarão estabelecidas. 

Pretende-se, contudo, que a partir da aprovação deste plano ao Conselho 

Administrativo da empresa inicie-se a profissionalização da equipe envolvida no 

processo, de modo que a mão de obra esteja apta a atuar com excelência quando se 

iniciar as atividades de comércio propriamente ditas. 

 

4.2.1 A Empresa 
 

A PRAJÁ PESCADOS trata-se de uma empresa que possui diferencial 

competitivo atuando na distribuição de peixes e camarões de cultivo na capital e grande 

São Paulo, através da padronização do fornecimento constante de produtos frescos e 

congelados com alto padrão de qualidade de organismos aquáticos de cultivo. 

4.2.1.1 Os Produtos 

Os produtos oferecidos para o mercado com marca própria da PRAJÁ 

PESCADOS, onde estes produtos inicialmente serão: 

 Filé de tilápia fresco em embalado a vácuo em porções de 500 e 1.000g 

 Filé de tilápia congelado em embalado a vácuo em porções de 500 e 1.000g 

 Camarão fresco em embalagens a vácuo em porções de 500g e 1.000g 

 Filé de Pirarucu embalado a vácuo em porções de 1kg 

 Filé de Salmão embalado a vácuo - peça 

 Ventrecha de tambaqui embalado a vácuo em porções de 1kg 

 Bolinhos de tilápia embalados a vácuo em porções de 500g e 1.000g 

 Croquetes de tilápia embalados a vácuo em porções de 500g e 1.000g 

 Tirinhas de tilápia empanadas embaladas a vácuo em porções de 400g e 800g. 



37 
 

 Couro de tilápia temperada e defumadas embaladas a vácuo em porções de 

200g. 

Serão oferecidos serviços de delivery para compras acima de 2kg com cobrança 

de taxa de entrega. Os produtos além de serem negociados por vendedores através de 

vendas ativas, também serão comercializados por uma peixaria boutique, localizado no 

centro de distribuição, onde será a vitrine dos produtos. 

4.2.2 Etapas para o registro do CNPJ 

 

Segundo SEBRAE (2017a), o primeiro passo para abrir uma ME (Microempresa) 

é fazer uma pesquisa antecipada no site do INPI (Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial), para verificar se já não existe alguma outra empresa com o mesmo nome ou 

até parecida. Fazer também uma busca junto a junta da prefeitura do município aonde a 

mesma será instalada para verificar os critérios de instalação e concessão do alvará de 

exercício do seu ramo de atividade e também qual os critérios para a instalação. 

De acordo com SEBRAE (2017a), o registro legal de uma empresa é feito na junta 

comercial do estado ou no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, neste cadastro é 

como se fosse um registro de uma pessoa. Os documentos para fazer esse registro 

variam de um estado para o outro, mas os comuns são: Contrato Social e os documentos 

pessoais dos sócios, caso for sociedade. Fazendo assim a empresa existir, mas isso 

não quer dizer que ela já pode entrar em atuação. 

Conforme a Receita Federal (2017) o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica) compreende as informações cadastrais das entidades de interesse das 

administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

De acordo com as informações do SEBRAE (2017a), além dos documentos 

acima citados ainda precisara os seguintes: 

 Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual ou Estatuto, em três 

vias; 

 Cópia autenticada do RG e CPF do titular ou dos sócios; 

 Requerimento Padrão (Capa da Junta Comercial), em uma via; 
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 FCN (Ficha de Cadastro Nacional) modelo 1 e 2, em uma via; 

 Pagamento de taxas através de DARF. 

Conforme informações do SEBRAE (2017a), após registrada a empresa, o 

empresário recebe o NIRE (número de identificação do registro da empresa), feita pela 

junta comercial ou cartório, contendo um número que no ano construtivo é fixado. Com 

o NIRE em mãos é hora de registrar o CNPJ, que é feito pelo site da fazenda estadual 

onde é feito o download de um programa especifico e preenche os dados solicitados, e 

logo após deve ser entregue na receita estadual ou enviado pelo correio com carta 

Sedex. A resposta vira por meio eletrônico no e-mail cadastrado no CNPJ. Ao fazer o 

cadastro do CNPJ ser escolhido um ramo principal de atuação e no máximo 14 

secundários. 

Perante SEBRAE (2017a), para começar o funcionamento é preciso ter o APPCI 

- Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, emitido pelo Corpo de Bombeiros 

que fará uma avaliação do grau de riscos da edificação, e alvará de inspeção sanitária 

emitida pela vigilância sanitária, que fará a inspeção da sanidade do local (higiene). Todo 

o estabelecimento comercial, industrial e/ou de prestação de serviços precisa ter licença 

previa do município, ou seja, o alvará de funcionamento. 

 

 

4.2.3 Dados Gerais e Jurídicos do Negócio 
 

Por ser uma empresa constituída por sociedade, todos desempenham funções e 

participam ativamente de discussões e decisões que precisam ser analisadas ou 

tomadas. Nesse cenário faz necessária a constituição de um Conselho Administrativo, 

que é o primeiro nível no organograma do empreendimento 

A organização se encaixa comércio e distribuição de pescados, pois comercializa 

esses produtos com valor agregado através do comércio para os intermediários ou 

consumidores finais. 

A forma de comércio pode ser considerada uma variante do atacarejo, que “como 

o nome já diz é o mix de atacado e varejo, um modelo de comércio que vendem para o 

pequeno varejista e também diretamente para o consumidor final.” (MACHADO, 2016). 
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O atacado é o comércio representado pelas compras em grandes quantidades 

que nesse caso são feitas pelos mercados, restaurantes, lanchonetes e escolas. Já o 

varejo é o comércio representado pelas compras da população em pequenas 

quantidades, nesse caso compras de poucas unidades do produto poderão conforme 

procura, realizados diretamente na sede da PRAJÁ PESCADOS, não sendo, no entanto 

a clientela foco do empreendimento. 
 

4.3 Localização da empresa 

A PRAJÁ PESCADOS estará localizada na Grande São Paulo, tendo como foco 

a região de Mogi das Cruzes/SP, bem como a capital do estado. 

Essa localização apresenta fatores positivos que favorecem as vendas e a 

divulgação da marca, pois afinal a região concentra uma população de mais de 20 

milhões de habitantes.  

A boa localização favorece ainda a logística pois está perto da clientela pretendida 

e com isso, fica mais rápido e eficiente fazer a distribuição e abastecimento desses 

pontos. Levando em consideração que a empresa vende para toda a região e possui 

perspectivas de expansão de mercado, se faz necessário analisar fatores demográficos 

das principais regiões de foco. Sendo assim tendo como base os dados adquiridos pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017), e pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (2010), observa-se que o crescente 

êxodo rural vem trazendo um desequilíbrio demográfico regional, o qual, de certa forma, 

ajuda no consumo do produto ofertado pela empresa, já que existe atualmente uma 

maior procura pela população urbana por alimentos saudáveis, refeições prontas 

(restaurante ou lanchonetes), ou alimentos práticos e de fácil preparo e acesso que 

atendam suas necessidades da rotina do dia a dia. 

 

 

 

 

4.4  Análises ambientais 
 

Atualmente para fazer um bom planejamento, as empresas precisam estudar todo 

o seu ambiente de atuação, de acordo com Las Casas (2006), é fundamental determinar 

quais as variáveis que mais afetam as suas atividades e quais as principais tendências 
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no setor. Diante desta essa etapa visa analisar a empresa PRAJÁ PESCADOS de forma 

geral, a ponto de identificar e avaliar seus pontos fortes e fracos, bem como suas 

oportunidades e ameaças no mercado. 

 
 

4.5 Análise SWOT 

A análise SWOT se tornou uma ferramenta muito importante nos dias atuais, pois 

com o mercado tão competitivo é fundamental a empresa se conhecer internamente e 

externamente. Deste modo a analise SWOT é capaz de fornecer dados para a gestão, 

possibilitando criar planejamentos e estratégias para que assim a empresa possa se 

proteger ou atacar, dependendo da situação e da estratégia, mas sempre buscando 

bons resultados. 

Segundo Grando (2011), a sigla SWOT é uma abreviação das palavras 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), sendo que em português é chamada 

de FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças). 

Toda empresa atua em ambientes que estão sujeitos a influências internas e 

externas. 

De acordo com as informações sobre a estrutura e a forma de atuação da 

empresa PRAJÁ PESCADOS desenvolve-se uma matriz SWOT com os fatores mais 

relevantes, expostos a seguir: 
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Figura 01 – Análise SWOT da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autor (2018). 
 

A figura representa a analise SWOT da PRAJÁ PESCADOS onde é perceptível 

constatar as forças e oportunidades que de forma geral são ótimas. Entretanto, as 

fraquezas e ameaças, precisam de muita atenção, pois podem apresentar grandes 

riscos se não forem analisadas e monitoradas. 

Atualmente as empresas precisam garantir um diferencial competitivo no mercado 

de atuação. “Uma vantagem diferencial pode ser desenvolvida a partir de um ponto forte 

da empresa em relação aos concorrentes, porém, o consumidor tem de perceber esse 

diferencial e valorizá-lo.” (DIAS, 2003). 

A empresa possui várias vantagens diferenciais como, por exemplo, os horários 

de funcionamento e velocidade de entrega. O cliente terá a possibilidade de escolher 

comprar o produto, entre às 08h a 18h de segunda a sexta-feira e nos sábados até as 

16h.  
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Outra vantagem é o padrão de qualidade com valor agregado e diferenciação 

adotado, esse o qual torna a empresa uma referência, pois mesmo sendo uma empresa 

de pequeno porte está adequada a regulamentação exigida pelos órgãos de fiscalização, 

facilitando a conquista da credibilidade e confiança perante os clientes. Outro fator que 

facilita esta conquista é o fato de ter como prioridade o controle total de padrões de 

qualidade, como por exemplo, a segurança alimentar (sem espinhos). 

Vale destacar que o rótulo da embalagem será desenvolvido visando chamar a 

atenção dos clientes, pois valorizará algumas características naturais que remente à 

origem dos produtos de modo geral, a qual transmite a sensação de confiança, verdade, 

segurança e com detalhes em branco, que transmitindo o respeito, pureza, simplicidade, 

limpeza, humildade, precisão entre outras. De forma geral são cores que induzem ao 

consumo consciente, ou seja, um alimento saudável. 

Entre as principais fraquezas pode ser citada a sazonalidade no consumo, pois 

no inverno há baixa da procura. Além de não contar com um amplo quadro de 

colaboradores, os quais no inicio das operações da empresa poderão sobrecarga de 

funções.  

A empresa é de pequeno porte, sendo assim é natural que ela atinja com 

facilidade seu limite de distribuição e vendas, tendo que controlar seu marketing local 

para não criar uma demanda maior que a oferta.  

Como oportunidades são consideradas a possibilidade de expansão de mercado, 

já que o segmento apresenta poucos concorrentes e fornecedores de matéria prima 

mesmo considerando ótimas perspectivas de crescimento e evolução. Aliado a isso 

surge a oportunidade de novas parcerias, como novos restaurantes, lanchonetes, 

mercados, escolas e outras mais. 

Como algumas ameaças foram identificadas as condições climáticas, essa a qual 

se torna a mais relevante, pois afinal a estiagem pode comprometer a oferta de água e 

consequentemente a menor oferta dos produtos por parte dos fornecedores. 
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4.6 Análise da concorrência 

No atual mundo corporativo, de alta competitividade e globalização é essencial 

analisar a concorrência como uma forma de sobrevivência. 

De acordo com Kotler (2011), além de observar as empresas que fabricam o 

mesmo produto, a empresa deve examinar as empresas que satisfazem a mesma 

necessidade do consumidor, dessa forma o segredo para identificar os potenciais 

concorrentes é associar a análise do setor industrial à análise do mercado. 

Diante disso, é fundamental se auto avaliar antes de tudo, como a analise 

SWOT possibilita, e após realizar a análise da concorrência para identificar 

oportunidades capazes de tornar a empresa mais competitiva. 

A análise da concorrência ocorre na fase embrionária do desenvolvimento 

deste plano de negócios de forma informal e sem registros, mas acompanha notícias, 

faz comparação de preços e pesquisas com pessoas que fornecem assistência 

técnica aos concorrentes e até consumidores. 

Os concorrentes mais diretos de uma empresa segundo Kotler (2011), são 

aqueles que perseguem os mesmos mercados-alvo e adotam estratégias 

semelhantes, já o grupo estratégico é o conjunto de empresas que segue a mesma 

estratégia em determinado mercado-alvo. Toda e qualquer empresa precisa identificar 

o grupo estratégico em que está concorrendo para obter resultados positivos. 

Diante disso foram identificadas cinco concorrentes mais relevantes que 

vendem seus produtos apenas em grandes redes varejistas, que são COPACOL, C 

VALE, GENESEAS, ROYAL FISH e M CASSAB, entretanto, dentro do próprio ponto 

de venda com atuação com um centro de distribuição local, entregas delivery e com 

mix de produtos a base de organismos aquáticos de cultivo e processados, há uma 

com produtos que compete de forma direta e as outras três de forma indireta dentro 

do mercado selecionado para atuação. Entretanto se fez necessário também levar em 

consideração as propriedades familiares que atuam de forma ilegal perante a 

legislação, e que comercializam suas produções esporadicamente. 

De acordo com Dias (2003), a ameaça da concorrência está sempre presente 

sobre a demanda do produto da empresa, diante disso é fundamental no momento da 
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determinação do preço de um produto considerar e avaliar algumas variáveis associadas 

à concorrência. 

Diante da análise dos concorrentes será possível visualizar com mais clareza os 

pontos fortes e fracos, e assim criar estratégias para conquistar mais espaço e 

credibilidade no mercado. Entretanto, a análise de concorrência sempre deve visar 

melhorar o que foi analisado, ou seja, aprender com os acertos e os erros cometidos e 

encontrar uma oportunidade capaz de propor uma inovação como forma de 

diferenciação da concorrência, assim se tornando melhor e mais atraente que ela aos 

olhos do cliente. 

4.6.1 Análise das 5 forças de Porter 

Os principais objetivos de uma empresa estão relacionados ao ambiente 

competitivo assim como na identificação de estratégias e ações futuras para a obtenção 

de vantagem perante seus concorrentes. Diante disso, Porter estabeleceu um modelo 

que viabiliza fazer uma análise mercadológica, no qual explica os fatores que influenciam 

o mercado e que afetam o comportamento de compra dos consumidores. 

A estrutura industrial possui grandes influências, diante disso observa-se que: 

 

A estrutura industrial tem uma forte influência na determinação das regras 
competitivas do jogo, assim como das estratégias potencialmente disponíveis 
para a empresa. Forças externas à indústria são significativas principalmente 
em sentido relativo; uma vez que as forças externas em geral afetam todas as 
empresas na indústria, o ponto básico encontra-se nas diferentes habilidades 
das empresas em lidar com elas. (PORTER, 2004). 

 

O modelo desenvolvido por Porter para analisar o ambiente externo e suas 

influências, representa-se a seguir: 
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Figura 02 – Modelo das 5 Forças de Porter         

 

Fonte: (DIAS, 2010). 

O modelo das cinco forças de Porter permite analisar o ambiente externo e o grau 

de atratividade de um determinado setor da economia, identificando os fatores que 

afetam a competitividade entre concorrentes, as negociações com fornecedores ou com 

clientes e como lidar com a entrada de novos concorrentes ou novos produtos, sua 

aplicação é essencial para o entendimento das forças rivais de um ramo de negócio e 

para o correto desenvolvimento do plano estratégico da organização. Descreve-se assim 

a análise das cinco forças de Porter possíveis na empresa PRAJÁ PESCADOS. 

4.6.1.1 Rivalidade entre concorrentes 

A rivalidade ente concorrentes é a principal dentre as cinco forças, pois está 

diretamente ligada à empresa e aos concorrentes no setor em que ela atua. Nesta força 

as empresas que concorrem entre si disputam pela maior fatia de um determinado 

mercado, geralmente o fator determinante é o preço dos produtos. Segundo Porter 

(2004), esta força é considerada como a mais significativa das cinco forças, pois os 

concorrentes assumem de forma corriqueira a disputa por posições de destaque no 

mercado usando táticas de preço, publicidade, introdução de produtos, aumento de 

serviços ou garantias para seus clientes. Nesta dimensão, deve-se considerar a 
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atividade e agressividade dos concorrentes diretos. Aqueles que vendem um mesmo 

produto num mesmo mercado que a organização em questão. 

É possível afirmar que a concorrência nesse mercado de atuação ainda é 

pequeno e os concorrentes prestam um baixo nível de serviço, qualidade e variedade 

de produtos. O investimento em marketing é muito baixo e a competitividade em preços 

é visto somente em grandes redes de supermercados, onde o preço de compra utilizado 

é o sistema de cotação, mesmo assim, com baixa oferta de variedade de produtos, com 

pouquíssimas ações de vendas. 

Já nas peixarias o preço é caro e há pouca oferta de produtos de qualidade com 

constância. Abaixo a análise da rivalidade dos concorrentes: 

 

                  Quadro 1 – Análise da rivalidade   (AUTOR,  2018)) 

4.6.1.2 Poder de negociação dos clientes 

Pode ser traduzido como a capacidade de barganha dos clientes para com as 

empresas do setor. Esta força competitiva tem a ver com o poder de decisão dos 

compradores sobre os atributos do produto, principalmente quanto ao preço e qualidade. 

Sendo assim, os compradores têm poderes quando a oferta do setor é de grande volume 

fazendo com que o preço seja baixo, quando os produtos a serem comprados são 

padronizados e sem grande diferenciação, as margens de lucro do setor são estreitas 

ou até mesmo quando a opção de o próprio comprador fabricar o produto é 

QUESTÕES DETERMINANTES AVALIAÇÃO INVERTE NOTA

Quantidade de concorrentes 

diretos
BAIXA N 2

Poder de mercado dos 

concorrentes diretos
BAIXA S 3

Perda de mercado para os 

concorrentes
BAIXA N 2

Existência de diferencial 

competitivo da sua empresa
MUITO ALTA N 5

Custos de produção/prestação 

serviço
ALTA S 1

Preço do seu produto/serviço no 

mercado
MÉDIA S 2

Facilidade de alteração no espaço 

físico e adequação dos 

funcionários à mudanças rápidas

MUITO ALTA N 5

MÉDIA 2,9
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financeiramente viável. Sendo assim, “os compradores competem com a indústria 

forçando os preços para baixo, barganhando por melhor qualidade ou mais serviços e 

jogando os concorrentes uns contra os outros – tudo à custa da rentabilidade da 

indústria.” (PORTER, 2004). 

Na empresa, os clientes que comprarem grandes quantidades ganharão 

descontos nas compras à vista que influenciarão diretamente na formulação do preço 

de venda final dos mesmos. Levando em conta que a qualidade do produto não é 

alterada independentemente do valor ou da quantidade que o cliente deseja adquirir. 

A PRAJÁ PESCADOS irá oferecer ao mercado produtos e serviços hoje 

atualmente de difícil acesso, principalmente para a região onde irá atuar, onde há mais 

oferta de produtos do mar e os produtos oriundos da aquicultura ainda são limitados. Os 

preços que serão ofertados serão muito competitivos com relação aos preços dos 

produtos nas prateleiras dos supermercados. O mix de produtos e a praticidade no 

preparo será inigualável, que será um diferencial muito forte da empresa. O alto nível de 

serviço será uma estratégia para fidelização e o preço deixar de ser o principal atrativo 

para o cliente. 

Abaixo a avaliação perante ao poder de negociação dos clientes. 
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Quadro 2 –  Avaliação do poder de negociação 

Fonte: Autor (2018)  

4.6.1.3  Poder de negociação dos fornecedores 

Já os fornecedores têm poder de barganhar quando o setor é dominado por 

poucas empresas fornecedoras, os produtos são exclusivos, diferenciados ou o custo 

elevado para uma indústria trocar de fornecedor possa influenciar na qualidade da 

produção e logística de seus produtos ou serviços, dessa forma, “os fornecedores podem 

exercer poder de negociação sobre os participantes de uma indústria ameaçando elevar 

preços ou reduzir a qualidade dos bens ou serviços fornecidos.” (PORTER, 2004). 

O setor de negócios em questão não tem representatividade no faturamento de 

um principal fornecedor, devido à aquisição máxima da empresa não ser relevante. A 

troca de fornecedores não tem custo, pois as empresas não possuirão contratos de 

prestação de serviços, porém a garantia da mesma qualidade e entrega dos produtos 

deverá ser de excelência. Neste caso caberá à organização identificar a relação da 

empresa com seus principais fornecedores e a possibilidade de encontrar fornecedores 

mais próximos e que diminuam os custos do negocio. 

Diante do exposto acima, será adotado a estratégia de contratos de fornecimento 

cujos preços a serem praticados de compra serão parametrizados conforme preços de 

QUESTÕES DETERMINANTES AVALIAÇÃO INVERTE NOTA

Quantidade de clientes de 

sua empresa em relação ao 

total de clientes em 

potencial.

MUITO BAIXA S 4

Parte do faturamento total 

oriundos de poucos 

clientes.

BAIXA S 3

Grau de poder de 

negociação destes poucos 

clientes.

MÉDIA S 2

Existência de estratégias 

para amenizar os efeitos do 

poder de negociação destes 

clientes.

MUITO ALTA S 0

Grau de informação dos 

seus clientes sobre o 

mercado.

MUITO BAIXA S 4

Grau de importância de 

seus produtos/serviços 

para os clientes.

ALTA N 4

MÉDIA 2,8
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mercado. Com um percentual a ser definido para mais ou para menos pré estabelecido. 

Dessa forma tanto cliente quanto fornecedor serão beneficiados. 

A empresa trabalhará com mínimo de dois fornecedores fixos e esses 

fornecedores serão trabalhados em parcerias no desenvolvimento de novos produtos, 

bem como também contratos de compras mínimas. 

Abaixo análise dos fornecedores: 

 

                       Quadro 3 – Análise  dos fornecedores  (AUTOR,  2018) 

4.6.1.4 Ameaça de entrada de novos concorrentes 

Além de ser necessário observar as atividades das empresas concorrentes, a 

ameaça da entrada de novos participantes depende das barreiras existentes contra sua 

entrada, além do poder de reação das organizações já constituídas. Estas barreiras são 

os fatores que atrapalham o aparecimento de novas empresas para concorrerem em 

determinado setor. 

Analisa-se as características da ameaça de entrada, sendo que: 

A ameaça de entrada em uma indústria depende das barreiras de entrada 
existentes, em conjunto com a reação que o novo concorrente pode esperar por 
parte dos concorrentes já existentes. Se as barreiras são altas, o recém-chegado 

QUESTÕES DETERMINANTES AVALIAÇÃO INVERTE NOTA

Dependência da sua 

empresa com um ou alguns 

fornecedores.

MUITO ALTA S 0

Possibilidade de substituir 

os produtos/serviços dos 

fornecedores.

MÉDIA N 3

Grau de importância da 

sua empresa para os 

fornecedores.

ALTA N 4

Existência de estratégias 

para amenizar os efeitos da 

dependência com os 

fornecedores.

BAIXA N 2

Custos envolvidos em 

mudar de fornecedor.
ZERO S 5

Grau de procura de 

fornecedores de sua 

empresa pelo mercado

BAIXA S 3

MÉDIA 2,8
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pode esperar retaliação acirrada dos concorrentes na defensiva. (PORTER, 
2004). 

O segmento mostra ótimas perspectivas de crescimento, isso pode despertar o 

interesse de novas empresas, entretanto algumas das principais barreiras no setor da 

empresa analisada são as economias de escala, capital necessário para iniciar e manter 

o negócio, acesso aos canais de distribuição onde o custo inicial é elevado, infraestrutura 

para a implantação do projeto devidamente adequando-se às normas da legislação, 

conhecimento e experiência no segmento, tanto na produção e processamento da 

limpeza e dos cortes como na mensuração do público alvo ao ser atingido e o 

posicionamento da marca perante a sociedade e o meio ambiente visando solucionar as 

necessidades dos seus consumidores, movimentar o comércio onde irá atuar sem 

prejudicar o meio ambiente. 

Quadro 4 - Análise dos concorrentes 

 

                  Fonte: Autor (2018) 

4.6.1.5 Ameaça de produtos substitutos 

São produtos que não são os mesmos comercializados pela empresa ou seus 

concorrentes diretos, mas que atendem à mesma necessidade, podendo afetar na 

decisão de compra dos consumidores, sendo assim, “quanto mais atrativa a alternativa 

de preço-desempenho oferecida pelos produtos substitutos, mais firme será a pressão 

sobre os lucros da indústria.” (PORTER, 2004). 

QUESTÕES DETERMINANTES AVALIAÇÃO INVERTE NOTA

Quantidade de concorrentes 

diretos
MUITO BAIXA S 4

Poder de mercado dos 

concorrentes diretos
BAIXA S 3

Perda de mercado para os 

concorrentes
BAIXA N 2

Existência de diferencial 

competitivo da sua empresa
MUITO ALTA N 5

Custos de produção/prestação 

serviço
MÉDIA S 2

Preço do seu produto/serviço no 

mercado
MÉDIA S 2

Facilidade de alteração no espaço 

físico e adequação dos 

funcionários à mudanças rápidas

MUITO ALTA N 5

MÉDIA 3,3
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Diante desse contexto, a maior ameaça de acordo com as cinco forças de Porter, 

e como pode-se observar na figura serão os produtos de baixa qualidade ou com boa 

qualidade mas sem padronização e constante oferta oriundos da pesca extrativa, que 

podem por preços muito baixos, vir a ser um competidor no quesito produtos substitutos, 

entretanto, a partir do momento que o cliente começar a ter senso crítico para qualidade 

e ter a percepção da diferença dos produtos da aquicultura, torna-se fiel e ter opinião 

própria. O desconhecimento também pode acarretar na substituição por produtos 

alternativos, portanto, será muito importante destinar recursos de marketing para 

trabalhar o conceito e a percepção de valor pelos clientes da PRAJÁ PESCADOS.  

Quadro 5 – Análise das ameaças (AUTOR, 2018) 

 

Como podemos observar pelo gráfico abaixo, fica evidente que a ameaça de 

produtos substitutos é o ponto que mais requer atenção e que deve ser mais trabalhado 

com os recursos de marketing, além de definir estratégias, tais como a orientação dos 

clientes e capacitação dos chefs de cozinha com relação aos diferenciais dos produtos 

que serão comercializados pela PRAJÁ PESCADOS. Essa capacitação não deve ser 

feita apenas para o clientes, mas também, dar atenção especial para o treinamento de 

todos os colaboradores, para que possam propagar o conhecimento e fazer vendas 

proporcionando benefícios para os clientes, que certamente fará a diferença e será uma 

forma de lidar com a pressão de eventuais produtos substitutos. 

QUESTÕES DETERMINANTES AVALIAÇÃO INVERTE NOTA

Existência da possibilidade de algum 

tipo de produto ou serviço poder 

realizar a mesma função que sua 

empresa realiza.

MÉDIA S 2

Perda de vendas em decorrência de 

produtos subsitutos.
BAIXA S 3

Existência de estratégias implementadas 

para competir com estes 

produtos/serviços.

MUITO ALTA N 5

Grau de desenvolvimento de 

produtos/serviços pela sua empresa 

diferentes dos já existentes.

MUITO ALTA N 5

Chances desses novos 

produtos/serviços substitutos mudarem 

as preferencias dos seus clientes.

MUITO BAIXA S 4

MÉDIA 3,8
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O segundo ponto que chama atenção é a rivalidade entre concorrentes que pode 

impactar na oscilação de preços e jogar o preço para baixo, entretanto, devido a baixa 

disponibilidade no mercado pesquisado que será a área de atuação da PRAJÁ 

PESCADOS, a maior competitividade estão nas grandes redes de supermercados, que 

inicialmente não será foco de atuação da empresa em questão, apenas pequenas rede 

onde não há acesso da concorrência atual. 

Os outros pontos merecem sim atenção e que serão trabalhados para que se 

obtenha uma boa pontuação e que inclusive possa ser melhorado em uma próxima 

avaliação. 

 

Gráfico 3 – Cinco Forças de Porter PRAJÁ PESCADOS (AUTOR, 2018) 

4.7 Programa de fidelização 

A principal estratégia para fidelização dos clientes será a ofertar produto de 

qualidade de forma constante, com serviço personalizado para as principais contas, tais 

como: entrega rápida e em horários comerciais 6 dias/semana, mix de produtos 

processados oriundos da aquicultura e produtos exclusivos da PRAJÁ PESCADOS. 

De acordo com Las Casas (2006), o conceito de fidelidade significa que os 

clientes continuam a comprar de uma empresa porque gostam de seus produtos e 

acreditam que a empresa possuí bons produtos ou serviços, a fidelização necessita de 
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criação de um valor constantemente, dessa forma os programas de fidelização são 

elaborados para manter o cliente por muito tempo. Diante disso é essencial que a 

empresa desenvolva um programa de fidelização personalizado, e para isso deve 

praticar o marketing um – a um, que visa atingir e atender individualmente cada cliente 

da empresa, de acordo com seus gostos, estilo e características. 

4.8 Segmentação de Mercado 

Segmentar um mercado significa escolher um grupo de consumidores com 

necessidades semelhantes, para que desta forma a empresa possa fazer ofertas 

mercadológicas para este público. O processo de segmentação necessita que sejam 

identificados os fatores que afetam as decisões de compra dos consumidores. 

A segmentação necessita de alguns requisitos para que seja eficiente, dessa 

forma o seguimento deve ser identificável, mensurável, acessível, rentável e estável. 

Segundo Kotler (2000), não é possível para uma empresa satisfazer todos os 

consumidores de um dado mercado, ou pelo menos, da mesma maneira. Um único 

composto de marketing raramente é adequado para atender às necessidades e desejos 

de todo o mercado de um produto. Portanto as organizações estão segmentando seus 

mercados para atender seus consumidores de maneira mais eficaz. As organizações 

segmentam seus mercados, escolhem um ou mais segmentos e desenvolvem produto 

sob medida para esse segmento melhores que seus concorrentes, pois é uma estratégia 

mais eficiente num mundo competitivo onde vivemos. Mas antes de definir o composto 

que irá satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores é preciso entendê-los. 

Para Chiavenato (2007), é preciso separar os consumidores em grupos, de tal 

forma que a necessidade genérica a ser atendida tenha objetivos específicos, que são 

semelhantes para os que pertencem ao mesmo grupo e diferentes dos demais grupos. 

Esta divisão pode ocorrer segundo critérios geográficos, demográficos, 

psicográficos ou comportamentais. Os segmentos resultantes desta divisão devem ser 

avaliados segundo o tamanho, potencial de crescimento e atratividade, em relação aos 

objetivos e recursos da empresa. Finalmente, são escolhidos um ou mais segmentos a 

serem atendidos - o mercado-alvo - que serão objeto de estudos, planos e ações de 

marketing, envolvendo o posicionamento da oferta na mente do consumidor em relação 

aos concorrentes. 
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Pode-se observar e analisar com maior eficiência o comportamento do 

consumidor através das segmentações geográfica, demográfica, comportamental e 

psicográfica. 

Diante do exposto acima, o público alvo da PRAJÁ PESCADOS será a classe 

média e classe alta, inicialmente, uma vez que são produtos de alto valor agregado e 

que não é acessível a população de baixa renda. 

4.8.1 Segmentação geográfica 

Atualmente as empresas precisam definir o mercado em que irão atuar, tendo 

conhecimento das variações locais em relação as necessidades e preferências do 

público da região. “A segmentação geográfica propõe dividir o mercado em unidades 

geográficas diferentes como países, estados, regiões, cidades ou bairros.’’ (KOTLER, 

2011) 

A PRAJÁ PESCADOS estará localizada na Grande São Paulo, tendo como foco 

a região de Mogi das Cruzes/SP, bem como a capital do estado, como anteriormente 

citado. 

4.8.2 Segmentação demográfica 

Essa segmentação é a mais utilizada pelas empresas para distinguir os 

consumidores por grupos previamente definidos. “Na segmentação demográfica, o 

mercado é dividido em grupos baseados em variáveis demográficas como idade, 

tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, renda, ocupação, formação 

educacional, religião, raça, geração, nacionalidade ou classe social.” (KOTLER, 2011). 

Conforme destaca Gil (2003), a segmentação demográfica é o processo de 

identificar segmentos de mercado de acordo com as características da população, dessa 

forma a empresa PRAJÁ PESCADOS terá como base o público que transita na área de 

atuação. 

4.8.3 Segmentação comportamental 

A segmentação por comportamento analisa o critério de comportamento de 

compra, geralmente conforme Las Casas (2006), avalia-se a ocasião de compra, sendo 
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o momento desejado que o consumidor realiza a compra de produtos, juntamente com 

os benefícios procurados, que são os atributos que o produto oferece, geralmente os 

atributos mais atrativos estão relacionados a preços baixos, qualidade e status. 

A PRAJÁ PESCADOS espera registrar seu maior fluxo de vendas e demanda no 

período da quaresma, bem como nas primeiras 2 semanas de cada mês, feriados e 

datas festivas. Isso é devido às características da cultura, tradição e religiosidade dos 

consumidores da região. A demanda também é consequência da atual busca por 

qualidade de vida e saúde que a população visa praticar, sendo assim ao adquirir os 

produtos da empresa é possível conciliar sabor e saúde, além de proporcionar encontros 

e momentos de confraternização em família. 

4.8.4 Segmentação psicográfica 

Normalmente a maioria dos produtos são comprados de acordo com as emoções 

e a cultura de cada pessoa, sendo assim a segmentação psicográfica tem como objetivo 

classificar os consumidores de acordo com o que eles sentem, suas crenças, e portanto 

“a segmentação psicográfica é o processo de identificar segmentos de mercado com 

base no modo de como as pessoas pensam (autoconceito, personalidade e valores) e 

levam suas vidas (estilo de vida, atividades, interesses e opiniões.” ( GIL, 2003). 

De acordo com a divisão psicográfica o público da PRAJÁ PESCADOS são 

pessoas que geralmente se reúnem em família para confraternização, prezam por uma 

alimentação saudáveis sendo por consciência própria ou por orientação médica, essas 

pessoas buscam em geral ter uma alimentação leve com um produto de qualidade, 

prático e seguro por não possuir espinhos. 

4.8.5 Analise comportamento do consumidor 

Atualmente as mudanças demográficas e tecnológicas fizeram com que as 

pessoas mudassem seu comportamento, transformando seus desejos e necessidades 

bem como seu estilo de vida, diante disso as empresas estão cada vez mais 

preocupadas em produzir e ofertar produtos ou serviços com maior qualidade e valor 

extra agregado. 
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O marketing visa estudar as influências e as características do comportamento do 

consumidor no momento da compra, a fim de obter informações para a realização das 

estratégias de marketing adequadas com os objetivos da empresa. 

Ao comprar, pagar e consumir um produto, de acordo com Las Casas (2006), o 

indivíduo passa por um processo muito complexo que compreende uma variedade de 

situações, tais como influências internas e externas, papéis desempenhados na compra 

e uma série de outras atividades, cada indivíduo agem de forma diferente do outro, em 

consequência dessas próprias diferenças. 

Conforme Oliveira (2008), é possível atrair o consumidor visualmente utilizando 

estratégias na embalagem, através de recursos como uma embalagem colorida com 

design moderno e atraente, além disso é possível atraí-lo visualmente no ponto de venda 

ao expor o produto de forma correta e atrativa na prateleira. 

No caso da empresa PRAJÁ PESCADOS, para produtos alimentícios é possível 

utilizar abordagens no ponto de venda para estimular o sentido do paladar, promovendo 

a degustação do produto, consequentemente despertar o sentido do tato ao sentir a 

textura e maciez do alimento, estimulando também o olfato por meio do aroma do 

alimento, e de acordo com Oliveira (2008), é neste momento em que o cliente está 

degustando e testando a qualidade que também é possível estimular o sentido da 

audição, através da abordagem que o vendedor utiliza para explicar os benefícios do 

produto. Por meio dessa estratégia de promover a degustação do produto além de 

divulgar a marca e seus produtos, permite através da experimentação a primeira compra, 

fazendo com que haja o aumento das vendas no dia da execução dessa estratégia e 

também posteriormente. 

Além dos fatores que são estimulados individualmente como os sentidos, o 

comportamento do consumidor pode variar também por fatores culturais e pelos valores 

que a sociedade impõe interferindo de forma direta ou indireta nos hábitos de cada 

cliente, a influência da família e amigos possuem grandes resultados nas decisões de 

compra, por fim o processo final de decisão de compra engloba os fatores pessoais e 

psicológicos, onde a motivação, crenças e atitudes definem a compra.  

4.9 Posicionamento: amplo, específico ou de valor 
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O posicionamento de um produto e sua marca tem como objetivo ocupar um lugar 

de destaque na mente do cliente - alvo, dessa forma é essencial para a criação de um 

posicionamento eficiente, possuir um diferencial com características que sejam 

importantes para o consumidor, para isso é necessário muito planejamento e o auxilio 

de pesquisas, visando entender as reais necessidades e desejos do consumidor. 

Para Kotler (2009), nenhuma empresa consegue ser boa em tudo, até porque 

possuem verbas limitadas e diante disso precisam decidir no que realmente vão aplicá-

las, é natural que a empresa possua alguns aspectos excelentes e já em outros não 

consiga obter a excelência. Dessa forma torna-se necessário escolher o posicionamento 

ideal, para assim atrair novos objetivos e coordenar a forma de gestão da empresa, 

visando a diminuição dos custos e obtenção do retorno dos investimentos, gerando 

resultados organizacionais e financeiros positivos. 

4.10 Definição da marca, logomarca, slogan. 

Assim como as pessoas, as empresas, produtos ou serviços precisam de um 

nome, a primeira e maior expressão da marca. Todo nome tem um significado e uma 

representatividade, por isso são de fundamental importância, pois representam algo ou 

alguém, e por isso precisam ser estrategicamente criados, pois quanto mais fácil de 

memorizá-lo e identificá-lo pelos clientes, mais resultados eficientes. 

Criar uma marca de sucesso requer misturar todos os elementos de marca de 

forma exclusiva, o nome da marca deve ser atraente e estar adequado com as 

percepções do consumidor em relação ao tipo do produto juntamente com a embalagem. 

“O nome da marca é geralmente o mais visível e duradouro elo de uma marca com o 

consumidor.” (ELLWOOD, 2004). 

A PRAJÁ PESCADOS terá como símbolo visual imagens que transmitam a ideia 

da origem do produto(pescado) juntamente com o diferencial de qualidade e remeta 

ainda a agilidade com que os produtos serão disponibilizados ao cliente.  

Conforme Ellwood (2004), os slogans também fazem parte da identidade da 

empresa sendo utilizados como um subtexto da marca, funcionando como a voz da 

personalidade da marca falando diretamente com o consumidor. Dessa maneira 

segundo Keller e Machado (2006), os slogans são frases curtas que comunicam 
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informações descritivas e persuasivas sobre a marca, portanto desempenham a função 

de auxiliar os consumidores a entender o significado da marca em relação ao que ela é 

e do que a faz especial. 

Observa-se o slogan da PRAJÁ PESCADOS será: “Prático, rápido e saudável”, 

destacando que o pescado além de ser muito saudável, poderá ser preparado de 

diversas formas, agradando os mais exigentes paladares sem perder o sabor e 

qualidade. 

4.10.1 Registro da marca 

Atualmente existem alguns direitos para a marca, registros que garantem a 

segurança de sua identidade, desse modo o nome da marca pode ser protegido por meio 

de registro como marca comercial, processos de fabricação podem ser protegidos por 

patentes e embalagem e os rótulos e design podem ser protegidos por direitos autorais. 

O registro da marca garante o direito de uso exclusivo pela empresa válido em todo o 

território nacional no ramo de atividade no qual a empresa pertence. 

As marcas comerciais de acordo com Ellwood (2004), referem-se tanto aos 

produtos quanto aos serviços e a proteção jurídica se estende por igual para ambos os 

casos, portanto o registro da marca comercial é essencial, pois impede que os 

falsificadores tentem copiar os produtos ou serviços. 

A propriedade da marca comercial deve ser declarada visivelmente aos 

concorrentes através do uso de um dos símbolos abaixo: 

 

™ Indica que a obra é uma marca comercial, mas que não está registrada.  
(No Brasil. Não é comum a utilização do símbolo ™). ® Indica que a obra é uma 
marca comercial e que foi registrada. © 2000 Esse símbolo indica que a obra 
está subordinada às leis dos direitos autorais, e deve sempre ser seguido pela 
data. (ELLWOOD, 2004). 

 

Atualmente no Brasil para realizar o registro da marca é necessário a emissão e 

pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), fazer o preenchimento e envio 

de formulários. 
 

A PRAJÁ PESCADOS não possuirá inicialmente o registro de sua marca, 

somente CNPJ e cadastro no órgão competente. Porém cientes da importância de 

registrar sua marca futuramente a empresa investirá neste registro, que de acordo com 
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a pesquisa realizada no INPI a marca possui disponibilidade para ser registrada em seu 

ramo de atuação, sendo possível requerer o domínio da marca e após a aprovação e 

registro da marca no INPI a empresa poderá utilizar o símbolo ® na sua logomarca, para 

demonstrar aos seus consumidores e concorrentes que a marca possui registro, 

objetivando garantir proteção jurídica para a marca e consequentemente conquistar e 

fidelizar cada vez mais seus clientes. 

 
 

4.10.2 Ações de comunicação 

Para conseguir satisfazer os clientes eles precisam vir até a empresa e para isso 

acontecer existem várias formas de comunicar, ou seja, evidenciar ao cliente os valores 

e benefícios que o produto/serviço possui. O principal desafio para vender é como 

chamar, atrair, seduzir a atenção do público alvo. Comunicar é a única forma da empresa 

e seus produtos se apresentarem para o mercado. 

  A PRAJÁ PESCADOS irá realizar uma ação de vendas com chefs de cozinha, 

proprietários de bares e formadores de opinião, mostrando a qualidade dos produtos 

através de pratos preparados por um buffet e uma palestra sobre a origem dos peixes e 

modelo de cultivo, padrão dos processos de beneficiamento dos animais cultivados, 

análise de qualidade da carne de pescados e outros.  

Atualmente as empresas utilizam ações de comunicação com o consumidor, 

visando torná-lo um usuário fiel dos produtos e serviços da empresa, diante disso 

investem para se comunicar com o cliente, quando os resultados dessa comunicação 

são positivos é possível observar os resultados com um retorno visível do investimento 

através das vendas e dos lucros. 

“A identidade só vale alguma coisa para uma empresa quando é comunicada 

corretamente ao seu público e quando esse público se identifica e reconhece o seu 

valor.” (ELLWOOD,2004). 

4.10.2.1  Definição de estratégias  

O bom relacionamento entre empresa e cliente depende tanto da competência do 

fabricante do produto quanto do atendimento prestado ao seu consumidor. Conquistar a 

lealdade do cliente é o maior triunfo de uma empresa, essa lealdade é medida através 
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da ligação do consumidor com a marca e reflete a probabilidade dele mudar ou não para 

outra marca diante da diferença de preço ou de outras características dos produtos. 

Conforme Oliveira (2008), quanto mais fiel for o consumidor, menos vulnerável a 

marca se torna à ação da concorrência.  

Após a implementação do sistema de gestão será possível que a empresa 

cadastre seus clientes no sistema, obtendo dados e informações sobre os mesmos, 

dessa será possível fazer um feedback com seus clientes para obter um retorno sobre 

seu atendimento e produtos, bem como parabenizar o cliente em dias chave oferecendo 

descontos para suas compras. Com o auxilio do cadastro será possível manter um 

contato mais direto com o cliente, enviando dicas de receitas com o produtos da PRAJÁ 

PESCADOS, bem como enviando promoções e lançamentos da empresa. 

A empresa possibilitará diversas formas de pagamento para seus clientes. Os 

pagamentos das vendas no varejo da boutique serão efetuadas no dinheiro, débito e 

crédito. As vendas no atacado serão realizadas através do crédito e boleto bancário.  

Como forma de divulgação de seus canais de comunicação bem como uma 

estratégia de fidelização, sugere-se que a empresa após a implementação do código de 

barras ou QR code em seus produtos realize promoções como sorteios, onde o 

consumidor terá que cadastrar o código de barras do produto no hotsite por exemplo, 

para assim concorrer ao sorteio dos produtos da PRAJÁ PESCADOS. Essa estratégia 

visa a memorização das marcas. 

4.10.2.2  Elaboração das 8 etapas do plano de comunicação 

O plano de comunicação visa alcançar o público alvo da empresa, utilizando 

canais de comunicação de marketing, como publicidade, relações públicas, experiências 

ou contato direto. Torna-se necessário a elaboração de um plano de comunicação, pois 

este plano serve como um guia para a comunicação e para os esforços de patrocínio 

durante a duração do projeto. É um documento ativo e é atualizado periodicamente à 

medida que o público se altera. Ele explica como transmitir a mensagem correta, do 

transmissor ao público certo, através do canal e tempo corretos. Os elementos básicos 

para uma comunicação eficiente são: transmissor, mensagem, comunicação, canal de 
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comunicação, mecanismo de feedback, receptor e quadro de tempo. Sendo assim 

elabora-se um plano de comunicação para a empresa PRAJÁ PESCADOS. 

Através do plano de comunicação a empresa visa se posicionar no mercado, 

informando o cliente sobre sua marca e produto. Além de transmitir o conhecimento 

sobre a empresa, o objetivo é transformar a vida das pessoas através de práticas 

saudáveis e sustentáveis, o objetivo da empresa é criar o hábito de uma alimentação 

saudável, incluindo pescados no cardápio semanal. De maneira geral a PRAJÁ 

PESCADOS pretende atingir com o plano de comunicação seu público – alvo, 

despertando o interesse em quem não conhece a marca e o produto, dessa forma 

atraindo clientes.  

Diante da preocupação da PRAJÁ PESCADOS com a qualidade de vida e bem 

estar de seus clientes, sugere-se que a marca divulgue nas redes sociais o seu apoio 

para campanhas de saúde que visam a prevenção e tratamento de doenças. 

Os canais de comunicação pessoal envolvem geralmente segundo Kotler (2011), 

duas ou mais pessoas comunicando-se diretamente entre si. Entretanto os canais de 

comunicação impessoal, sendo segundo Kotler (2011), são canais que conduzem a 

mensagem sem contato ou interação pessoal, incluindo mídia, atmosferas e eventos. 

Sendo que as mídias de acordo com Kotler (2011), consistem em veículos impressos, 

de difusão, de divulgação eletrônica e também de exposição pública. As atmosferas 

conforme Kotler (2011), são ambientes planejados que tem o poder de reforçar a 

confiança do comprador em relação à aquisição do produto. Os eventos de acordo com 

Kotler (2011), podem ser ocorrências planejadas para comunicar mensagens 

específicas para o público – alvo, tais como conferências, reuniões e patrocínios. 

Uma ótima ação de comunicação viável para a empresa é a utilização da fanpage 

do facebook . Todas as informações sobre a empresa na fanpage serão atualizadas 

constantemente. 

Poderão ser criadas publicações com relação a datas comemorativas, religiosas 

e culturais como a quaresma, produtos, promoções, novidades, receitas culinárias, entre 

outros. Vale ressaltar que os anúncios seriam programados para publicações antes do 

almoço e antes da janta para perfis de  petiscarias, restaurantes e demais clientes 

potenciais que usam diariamente essa mídia de comunicação e entretenimento. 
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Devido à importância de manter a página sempre atualizada e visando estar 

sempre presente na memória do consumidor, a empresa pode estar realizando várias 

publicações demonstrando seu produto, logomarca, e localização sendo que essas 

ações possibilitam resultados imediatos e a longo prazo também, da mesma forma que 

o consumidor que não necessita imediatamente do produto irá lembrar-se da marca, o 

consumidor que necessita irá procurar os produtos da marca devido à seu conhecimento 

prévio. 

Outra proposta para ação de comunicação seria a criação de um hotsite, o qual é 

uma ferramenta do marketing digital que pode ser utilizado para diversas funções, como 

lançar um produto, promover um evento, informar entre tantos outros. Pode funcionar 

junto ao site oficial, divulgando alguma coisa específica, como um produto ou serviço. 

Também é chamado de micro site ou mini site, os hotsites são pequenos e desenvolvidos 

com um fim comunicacional específico ou para atingir determinado objetivo pontual 

dentro do planejamento total de marketing digital de uma empresa. 

Outro canal de comunicação muito usado atualmente e totalmente gratuito é a 

ferramenta do Google meu negócio, que possibilita que empresas e organizações 

gerenciem suas presenças online no Google, inclusive na pesquisa Google e no Maps. 

Ao publicar as informações da empresa, pode-se facilitar o acesso dos clientes ao 

website, hotsite, telefone, novidades, localização, enfim vários benefícios para ambos os 

empreendimentos. 


A maioria das propagandas são caras, entretanto se houver um bom networking 

e parcerias esse cenário pode mudar para melhor, pois é essencial ter boa relação 

com radialistas, designers gráficos, proprietários de empresas gráficas e jornais. 

Essas parcerias podem ser importantes no momento de negociar os custos, os quais 

podem ser observados na tabela abaixo que mostra os valores propostos diluídos 

durante o ano, esses os quais não se tornam tão expressivos comparados aos 

resultados que podem proporcionar. 

Como definição do orçamento de comunicação, a PRAJÁ PESCADOS utilizará 

o método do objetivo e tarefa, que de acordo com Kotler (2011), através desse método 

a empresa desenvolve o orçamento de promoção definindo seus objetivos 

específicos, determinando as tarefas que devem ser realizadas para atingir esses 
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objetivos previamente definidos, dessa forma estima-se os custos necessários para o 

desenvolvimento dessas tarefas. 
 

Com a utilização da fanpage do facebook estipula-se 24 publicações durante o 

ano, algumas orgânicas e ao menos uma publicação impulsionada durante o mês no 

valor de R$ 10,00. O custo com o hotsite é resultante do valor da mensalidade para a 

manutenção do mesmo. 

A utilização da rádio é uma das ações mais caras dos canais de comunicação, 

diante disso optou-se por não utilizar nesse plano. Entretanto, se percebe que se a 

empresa futuramente tivesse interesse em fazer, poderia estar fazendo divulgações 

nesta mídia especialmente no período de quaresma, época em que a empresa trabalha 

com capacidade de distribuição máxima para suprir a demanda dos produtos. 

A ação de comunicação com a utilização do jornal é muito vantajosa para a 

empresa, pois não possui custos, já que a família é assinante e dessa forma tem direito 

a uma matéria por ano, utilizando-a para a divulgação da empresa. 

As divulgações e publicações utilizando o Google meu negócio não geram 

nenhum custo para a empresa, pois essa é uma ferramenta gratuita que possibilita 

grandes resultados positivos agregando valor e confiabilidade para a empresa e 

consequentemente gerando bons resultados financeiros. 

 

4.11 Programa de desenvolvimento de recursos humanos 

Desde que o homem começou a trabalhar até um certo tempo, o objetivo era o 

lucro e a produtividade em massa, não existia comunicação interna, ambiente adequado 

e a valorização do conhecimento e do capital humano. Hoje o objetivo ainda é o lucro, 

porém a forma de obtê-lo evoluiu. Surgiu então a preocupação com o patrimônio 

humano, ou seja, o conhecimento e o talento dos colaboradores que as empresas tem 

ou pretendem ter. 

Diante dessa preocupação surgiram várias estratégias e ações para desenvolver 

e gerenciar os recursos humanos, o qual tem como finalidade programar uma política 

organizacional focando principalmente na retenção e desenvolvimento dos talentos 

humanos. Trata-se de um conjunto de práticas e políticas que visam potencializar as 
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habilidades e competências dos colaboradores, bem como a valorização dessas 

pessoas como seres humanos que se desenvolvem em uma perspectiva de crescimento 

tanto individuais como coletivo. 

Conforme Chiavenato (2009), o mundo está na era do conhecimento e 

informação, sendo assim, a globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias, a 

mudança e a transformação da sociedade fazem com que a capacidade de 

sobrevivência e excelência das organizações passe cada vez mais a depender das 

habilidades e competências das pessoas que trabalham nelas. 

A perspectiva de compreender que as pessoas produzem, fazem propaganda, 

consomem, vendem, tomam decisões, atendem e comunicam-se com clientes, 

supervisionam e estabelecem metas e ações, necessitam ser tratadas como parte 

relevante do contexto organizacional de qualquer tipo e porte empresarial, estando 

inteiradas e dispostas a compartilhar dos objetivos institucionais, a fim de que possam 

contribuir com o sucesso das empresas em que trabalham. 

Lacombe (2003), destaca que selecionar, formar e integrar um grupo de pessoas 

para trabalharem numa empresa como uma verdadeira equipe, com objetivos definidos, 

cada membro conhecendo seu papel e cooperando com os demais para produzir 

resultados é a responsabilidade mais importante para os gestores. O trabalho de formar 

e integrar uma equipe pode levar vários anos e a perda de colaboradores pode impactar 

drasticamente nos processos organizacionais. 

4.12 Estrutura Organizacional 

Atualmente para qualquer tipo e porte de organização o organograma funcional é 

uma ferramenta de fundamental importância, ele facilita a compreensão do 

funcionamento das relações da empresa com sua estrutura interna, podendo-se utilizá-

lo para identificar em níveis hierárquicos quais são os responsáveis dos setores e 

encontrar oportunidades de melhoria. Com o uso dessa ferramenta busca-se planejar a 

comunicação interna e o fluxo de trabalho para assim agilizar os processos. 

Diante disso Cury (2012), conceitua o organograma como uma representação 

gráfica e abreviada da estrutura de uma organização com a finalidade de representar os 

órgãos componentes da empresa e suas respectivas funções, bem como as relações de 
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interdependência entre os órgãos, os níveis administrativos e a hierarquia que compõem 

a organização. 

Segue a apresentação de um organograma simples que define os cargos de 

forma hierárquica para facilitar a compreensão do funcionamento geral da empresa. 

ORGANOGRAMA DA PRAJÁ PESCADOS 

 
 

Figura 3 - Fonte: Autor (2018). 

Conforme é possível ver na figura que representa o organograma da PRAJÁ 

PESCADOS. A empresa possui  um  conselho administrativo formado pelos seus sócios, 

um diretor que será um dos sócios a ser definido pelo conselho, um gestor/gerente, 

vendedores e no ultimo nível hierárquico a secretária e os motoristas da empresa. 

A função principal de um funcionograma é organizar e fazer uma representação 

detalhada das determinada s funções e tarefas desenvolvidas dentro de cada setor da 

empresa, diferentemente de um organograma que apenas institui os cargos dentro da 

mesma como uma função geral. Esse processo tem inúmeras finalidades como, por 

exemplo, a divisão das tarefas por setores e até mesmo a padronização dos processos 

em determinados setores da empresa. 

Cury (2012), explica que sua finalidade é aplicada dentro do organograma com o 

detalhamento das atividades/tarefas que compõem as funções de cada órgão. E 

complementa que o funcionograma pode ter múltiplas utilidades, inclusive para 
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processos de racionalização, padronização das atividades e fluxos e a análise da 

distribuição de tarefas para cada colaborador. 

Com base na definição das atividades a serem executadas na PRAJÁ 

PESCADOS, será definido um funcionograma detalhando as funções e tarefas para 

cada colaborador.  

4.13 Recrutamento e Seleção de Pessoas 

As pessoas são o grande patrimônio e ao mesmo tempo o grande diferencial em 

uma empresa, afinal cada um tem um talento, capacidade e qualidades diferentes. Se 

as pessoas são o grande patrimônio é preciso estar atento as equipes e não somente 

pensar em produção e lucro da organização. 

Toda pessoa é diferente uma da outra, umas possuem mais competências 

técnicas e intelectuais e outras nem tanto, mas que podem ser desenvolvidas. Dessa 

forma é essencial saber qual o perfil que mais se adapta com a função disponível, e 

estar atento no momento da seleção dos candidatos ao cargo, pois assim haverá mais 

chances de êxito na hora da contratação. Mas contratar a pessoa certa não é o 

suficiente, pois afinal não adianta funcionários talentosos se a organização não integra, 

não ensina, não motiva e não trabalha a retenção e o desenvolvimento para manter os 

bons funcionários. 

Nesse mundo tão globalizado com a concorrência acirrada, a única forma de 

sobreviver além de ter ótimos produtos é poder formar uma ótima equipe com 

colaboradores capacitados para enfrentar as mudanças ambientais e tecnológicas do 

mercado atual. 

O recrutamento é especificado como uma forma de selecionar candidatos que 

possam exercer a função ofertada da melhor forma, desenvolvendo suas tarefas e 

atribuições de maneira eficiente e eficaz. Analisar o perfil dos candidatos é importante, 

pois toda ação de recrutamento deve se ater as competências e habilidades descritas 

nos currículos, entrevistas e treinamentos. 

Cabe aos gestores avaliar e selecionar o candidato com o maior potencial para a 

vaga oferecida, lembrando que: 
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Recrutamento é o processo de identificação e atração de um grupo de 
candidatos, entre os quais serão escolhidos alguns para posteriormente serem 
contratados para o emprego. (MILKOVICH; BOUDREAD, 2000 apud ARAÚJO, 
2009, p. 15). 

Quer dizer que para uma organização recrutar pessoas ela precisa saber antes 

quais as reais necessidades nos processos internos, dessa forma é fundamental 

compreender e identificar quando é necessário fazer o recrutamento. 

Tendo como base a descrição da função, o selecionador define o perfil do 

indivíduo adequado para exercer a função. O recrutamento de acordo com Gil (2014), 

consiste num processo que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes 

de ocupar cargos dentro da organização. 

A cada recrutamento e seleção feita em uma organização, são muitos os 

candidatos que mandam seus currículos, em função dos anúncios feitos pela empresa 

e propagados em mídias sociais e meios de comunicação. 

Segundo Chiavenato (2009), todo critério de seleção fundamenta-se em dados e 

informações baseados na análise e especificações do cargo disponível. As exigências 

de seleção são baseadas nas próprias exigências e especificações do cargo, tendo a 

finalidade de objetivar uma seleção precisa do pessoal para aquele cargo. O autor ainda 

complementa que “modernamente, os critérios de seleção estão migrando para o 

conceito de competências necessárias à organização que servem de balizamento para 

a escolha de candidatos.” (CHIAVENATO, 2009, p. 106). 

Sendo assim, se todas as pessoas fossem iguais e tivessem as mesmas 

características e condições de aprendizado para trabalhar em determinada empresa, 

não seria necessário fazer um recrutamento e seleção de pessoal. 

Para que se possa selecionar adequadamente, é necessário definir critérios, e 

para isso torna-se necessário o conhecimento das políticas de seleção da empresa e 

principalmente dos cargos que se deseja preencher. De acordo com Gil (2014), a 

descrição de cargos no processo de seleção de pessoal permite relacionar as atribuições 

e responsabilidades de cada cargo. Portanto quando a empresa define suas políticas de 

pessoal e dispõe de um sistema de descrição de cargos faz com que simplifique os 

processos de seleção de pessoal. 
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O gestor encarregado do processo de seleção pode seguir passos fazendo 

algumas perguntas elaboradas pelos autor, que podem ser realizadas a fim de obter 

respostas esclarecedoras sobre os perfis dos candidatos e o que eles buscam obter no 

novo emprego, sendo: 

1º passo: A Elaboração e divulgação de um anúncio para a captação de currículos. 

2º passo: Elaborar um plano de entrevista baseado na descrição do cargo, considerando 

a formação, os conhecimentos, as habilidades e as características pessoais necessárias 

para o desempenho das atividades. 

3º passo: Avaliar os currículos recebidos e selecioná-los de acordo com as necessidades 

da empresa. 

4º passo: Convidar os possíveis candidatos, separadamente, para a entrevista pessoal. 

5º passo: Elaboração de testes  para avaliar as habilidades do candidato. 

6º passo: Reunir e avaliar os melhores resultados de cada candidato para finalizar o 

processo de seleção e contratá-lo. 

Após o término da entrevista o gestor da empresa pode analisar com calma e 

selecionar qual se destacou mais e apresenta melhores qualificações para o cargo, e 

posteriormente entrar em contato novamente para contratá-lo. 

4.14 Endomarketing 

O gestor deve ter em mente que apenas um bom recrutamento e seleção não 

bastam para ter um bom colaborador, é necessário investir em treinamentos e 

qualificação da mão de obra sempre que possível, com a organização fazendo um 

acompanhamento cuidadoso para avaliar e mensurar os resultados. 

O recrutamento e proporciona alguns benefícios, dessa forma observa-se que: 

 
Com o recrutamento e a seleção, o treinamento visa assegurar que os 
funcionários tenham habilidades necessárias para assumir maior 
responsabilidade em um ambiente de trabalho de elevado desempenho. A 
ênfase no trabalho de equipe, no envolvimento e no aprimoramento contínuo, 
requer que os funcionários desenvolvam um entendimento mais amplo do 
processo de trabalho executado por outros a sua volta, em vez de contar com o 
conhecimento que tem de suas funções. (SNELL, 2009). 
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Sendo assim, todo treinamento desenvolvido na empresa que envolva a aplicação 

de técnicas ou inovações resulta em custos, mas é necessário investir em treinamentos 

regularmente, pois quanto mais informações o colaborador tiver melhor será o seu 

desempenho nas tarefas diárias. 

De acordo com Mourão (2014), o treinamento pode ser um custo, pode ser um 

investimento e deve ser um benefício, mas vai depender das ações da sua empresa, 

isso vai depender dos seus gestores. Mourão (2014), ainda complementa que o 

treinamento se torna um custo quando se treina alguém que já sabe ou que já teve esse 

treinamento. Quando não se estimula a retenção ou quando se contrata 

treinamentos/palestras sem critério, sem levantamento de necessidades. 

Já o treinamento que é um investimento quando alguém que ainda não teve 

nenhum treinamento parecido é ensinado, quando a empresa estimula e valoriza o 

colaborador a ficar dando certa liberdade de expressar suas ideias, quando faz uma 

análise de necessidades de capacitação e busca treinamentos específicos e objetivos 

que irão solucionar o problema. 

Os treinamentos vão fortalecer e facilitar o Endomarketing, o qual visa aplicar o 

marketing no ambiente interno da empresa, como informações sobre números e 

resultados no intuito de fazer com que os seus colaboradores se transformem também 

em clientes, mensurando destra forma a qualidade do seu produto. Quando o 

colaborador compra o produto da empresa em que trabalha ele consegue conhecimento 

suficiente para poder vender aos clientes externos também, repassando a segurança, 

qualidade e confiabilidade que o produto pode oferecer. 

O colaborador quando consegue repassar a imagem e a mensagem que a 

organização pretende, maximiza a possibilidade de encontrar clientes com grandes 

potenciais. Desta forma o funcionário acaba se identificando com a empresa, fornecendo 

um vasto campo de prestação de serviços, que englobam diversas formas de atender o 

cliente e conseguir satisfazer a necessidade e desejo do mesmo. 

4.15 Programa de estímulo para equipe de vendas 

A retenção de talentos é uma prática da gestão estratégica em que a empresa 

promove a fidelização com seus colaboradores. Através de políticas e práticas a serem 



70 
 

desenvolvidas por meio de um programa especifico para cada organização, as empresas 

oferecem meios atrativos aos seus colaboradores relacionados ao crescimento 

profissional e incentivo tanto financeiro como de desenvolvimento pessoal. 
 

Uma vez que talentos são identificados tanto em um processo de seleção, 

como no ambiente geral da empresa, é preciso cuidar das expectativas desses 

colaboradores afim de que eles se sintam satisfeitos e como partes integrantes da 

empresa. Os programas de retenção de talentos visam diminuir o impacto na perda 

de colaboradores qualificados para outras empresas, principalmente por serem 

moldados estrategicamente de acordo com a cultura da organização. 

De acordo com Ruggiero (2008), a motivação deve ser trabalhada 

independente do setor, e realizada de forma correta e planejada, pois existe a 

possibilidade de ocorrer o efeito inverso causando ineficiência no trabalho e 

desmotivação. 

4.16 Ações de logística comercial 

Define-se por ações de logística tudo aquilo que engloba a função de arrematação 

e entrega de produtos os quais geram despesa para a empresa. Todo o processo de 

obtenção de insumos para a produção dos produtos adquiridos pela empresa com seus 

fornecedores e distribuição dos produtos finalizados para os centros de distribuição, 

também pertence ao processo logístico. 

Segundo Avozani e Santos (2010), a partir de 1960 surge o primeiro conselho de 

profissionais e acadêmicos de logística o National Council of Physical Distribution 

Management – NCPDM que traz como definição de logística a seguinte afirmação: 

 
Logística consiste das atividades associadas à movimentação eficiente de produtos 

acabados, desde o final da linha de produção até o consumidor, e, em alguns casos, inclui 

a movimentação de matéria-prima da fonte de suprimentos até o início da linha de 

produção. Estas atividades incluem o transporte, a armazenagem, o manuseio dos 

materiais, o empacotamento, o controle de estoques, a escolha da localização de plantas 

e armazéns, o processamento de ordens, as previsões de ordens e os serviços aos clientes. 

(AVOZANI; SANTOS, 2010). 
 

Observa-se que desde os primórdios do conceito de logística o pensamento que 

se tinha era muito parecido com o dos dias atuais, trazendo à tona o fato de que se tem 
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um padrão nas ações de logística, o que facilita a aquisição e distribuição de insumos e 

produtos acabados. 

Entre as principais ações de logística a que mais se destaca dentro de qualquer 

organização destaca-se sendo: 

 
A redução de custos é a estratégia voltada para o enxugamento dos custos 
variáveis relacionados ao transporte e armazenagem [...]. Os níveis dos serviços 
normalmente são mantidos constantes à medida que alternativas de menores 
custos vão sendo encontradas. (BALLOU, 2004, p. 51). 

 

4.16.1 Definição da cadeia de logística 

Cadeia de logística é o grupo de fornecedores que atendem as necessidades de 

uma empresa em insumos que vão diretamente ao desenvolvimento e na criação dos 

seus produtos dentro da cadeia produtiva. Também pode ser entendida como uma 

colaboração entre fornecedores e clientes para a criação de valor de uma determinada 

empresa ou segmento. 

“A logística/cadeia de suprimentos é um conjunto de atividades funcionais [...] que 

se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo qual matérias-primas vão sendo 

convertidas em produtos acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor.” 

(BALLOU, 2004). 

Da mesma forma, pode se afirmar que cadeia de logística é como um ciclo dos 

processos que abrangem os fluxos físicos, informativos, financeiros, e de conhecimento, 

tendo como maior objetivo atender as necessidades do consumidor final. A cadeia 

logística não está limitada a corrente de produtos ou informações no sentido 

fornecedor/cliente, de um mesmo modo existe um fluxo de informação, de reclamações 

e de produtos no sentido cliente/fornecedor. 

Dentro da estratégia de transporte deve se ter um cuidado maior em relação à 

facilidade de escoamento de insumos, buscar empresas fornecedoras que sejam 

acessíveis e de baixa distância em relação à empresa que consome as matérias-primas 

em seu processo produtivo para que o abastecimento não se torne, por vezes, inviável 

devido ao alto custo de deslocamento e fornecimento das mesmas. De encontro com 

estratégia de transporte entra a estratégia de localização da empresa que deve ser de 

fácil acesso e de localização para que se possa ter um maior fluxo de consumidores. 
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Todo processo da cadeia de logística deve estar em sintonia com o departamento 

e as estratégias de Marketing que são aplicados pela organização, já que, por sua vez, 

faz toda parte de promoção do produto ofertado ao consumidor final ou a intermediários 

que fazem a distribuição do mesmo. 

 

4.16.2 Previsão de compras – volume e custos 
 

O melhor sistema de compras sofre variações em conformidade com a estrutura 

da empresa e da política interna adotada. Conforme novos processos de compras vão 

sendo reformulados ao longo dos anos, o sistema de aquisição de materiais vem 

sofrendo alterações no mesmo ritmo. O fato é que independentemente das alterações 

sofridas no sistema de compras os elementos básicos continuam os mesmos, o que faz 

com que o sistema se torne algo conservacionista em sua maioria priorizando a 

confiabilidade do que vem sendo usados há décadas nas organizações dos mais 

variados segmentos de atuação. 

Entre as características de um sistema de compras, Dias (2009), destaca as 

quatro principais, onde afirma que um sistema de compras a três cotações tem por 

objetivo começar de um número mínimo de cotações para encorajar novos 

competidores, o que faz com que a seleção dos concorrentes qualificados evite a perca 

de tempo com vários fornecedores. 

Traz também o sistema de preço objetivo que trata o conhecimento antecipado 

do preço justo que além de facilitar a tomada de decisões do comprador, possibilita uma 

verificação dupla no sistema de cotações. De uma forma direta, pode ainda, mostrar 

para os empresários que seu preço de venda está desproporcional com o preço de 

mercado de seus concorrentes, o que garante ao comprador o fato de poder estar 

revendo discussões de aumento de preço e nas negociações de distribuição da 

porcentagem. 

Dias (2009), destaca mais um sistema, o sistema duas ou mais aprovações onde 

mais de uma pessoa, obrigatoriamente, estão envolvidas na aquisição de mercadorias 

pelo fornecedor, dando assim uma maior segurança para a empresa na questão do 

julgamento, podendo auxiliar o comprador de uma decisão individual mal analisada. Por 

fim, Dias (2009), traz o quarto sistema, o sistema de documentação complementar que 

tem por objetivo informar ao comprador todos os processos e caminhos percorridos pelo 
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produto até a chegada à empresa, nele pode-se observar várias informações tais como 

método de transporte, horário de embarque e desembarque, cidades onde o produto 

esteve transitando, entre outras. Esse tipo de sistema auxilia muito na tomada de 

decisão da compra, pois traz consigo um apanhado de informações a mais que nos 

sistemas anteriormente citados. 

O gestor deve estar à parte de qual sistema mais atende as necessidades da 

organização, facilitando processos logísticos desde a efetuação da compra até a entrega 

da mercadoria. 

Na programação de aquisição dos suprimentos que a empresa necessita, para 

que ocorram todos os processos produtivos e de atendimento ao consumidor, é torna-

se necessário: 
 

Programar de acordo com as necessidades é uma alternativa para suprir as 
necessidades a partir dos estoques existentes. Cada uma delas representa os 
pontos principais em uma variação de alternativas estudadas para satisfazer a 
demanda, ou necessidades, de um canal de suprimentos. (BALLOU, 2004). 

Deve-se ter em mente que a programação de compras é de extrema importância 

no que diz respeito à logística de vendas de uma organização onde, a partir desta, tem-

se todas as tomadas de decisões como vendas e ampliação de estoque. 

A PRAJÁ PESCADOS irá desenvolver e auditar os fornecedores dos principais 

insumos, principalmente de filés, peixes e camarões inteiro e dos produtos processados. 

A empresa receberá os produtos embalados com a sua marca própria desenvolvida por 

equipe de marketing especializada. 

4.16.3 Previsão de estoques 

A previsão de estoque é um dos principais processos dentro da organização junto 

com a de compras. Com esses dois processos a empresa se mantém na atividade e 

consegue fazer com que os processos internos se tornem contínuos.  

Toda empresa deve ter o cuidado com o estoque mínimo, desta forma afirma-se 

que: 

A importância do estoque mínimo é a chave para o adequado estabelecimento 
do ponto de pedido. De maneira utópica o estoque mínimo poderia ser tão alto, 
que jamais haveria falta de material em estoque. Entretanto, desde que a 
quantidade representada pela margem de segurança não seja usada e, portanto, 
fique permanente no estoque, a armazenagem e os outros custos seriam 
elevados. (DIAS, 2009). 
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Para se ter uma boa margem de trabalho de estoque, a organização deve ter 

sempre seu estoque mínimo definido conforme a rotatividade de suprimentos adquiridos 

e vendidos. 

Dentre as estratégias da previsão de estoque encaixa-se também o giro de 

estoque ele que é a relação existente entre o consumo anual e o estoque médio. Dias 

(2009), demonstra esse cálculo na fórmula a seguir: 

 

Giro = Consumo médio anual 
 

          Estoque médio mensal 
 

Este cálculo revela a rotatividade no inverso de unidade de tempo ou em “vezes” 

por dia, mês ou ano dependendo de qual período de tempo a organização está querendo 

descobrir a rotatividade. 

A empresa pretende comercializar mensalmente 13.500 quilos pescados, 

totalizando aproximadamente 162.000 quilos de pescados por ano. Com essas 

informações se torna possível elaborar o cálculo de rotatividade anual da empresa: 

4.16.4 Acondicionamento dos produtos ou serviços 

Para um melhor acondicionamento dos produtos e visão do armazenamento geral 

dos produtos, é de extrema importância a criação de um plano de armazenagem, o qual 

visa de forma simplificada e eficaz trazer as informações de estocagem dos produtos. A 

estrutura desse plano é uma planta em escala do espaço de acondicionamento. Nesse 

esquema destacam-se os pontos de entrada e saída, corredores, zonas de 

armazenagem, compartimentos de segurança e adjacências. 

Uma boa estratégia de melhor organização dos armazéns é distribuir cópias 

atualizadas do plano de armazenagem aos supervisores ou corresponsáveis para que 

possam ter em mãos a disposição dos suprimentos e produtos que lá estão 

acondicionados, espaço disponível, isso facilita o fluxo de mercadorias dentro do 

estoque, fazendo com que o manuseio seja mais eficiente e direto. 
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Quadro 6 – Demonstrativo do fluxo de materiais 

 
 

Observa-se que no esquema demonstrado acima o autor destacou três pontos a 

serem analisados dentro da organização, onde se abrange os principais serviços 

dispostos dentro de um plano assertivo de logística. A estratégia de estoque se dá por 

um dos principais pontos onde deve se ter um cuidado e controle maior do produto 

acabado, desde produção até acondicionamento do mesmo. 

Os produtos virão do interior do estado de São Paulo e Paraná, de fornecedores 

auditados pelo corpo dirigente da PRAJÁ PESCADOS. Os produtos serão entregues 

pelos fornecedores onde haverá parceria e exclusividade de comercialização, através 

de contratos de fornecimento dos fornecedores previamente selecionados. 

Os produtos serão acondicionados na câmara frigorífica do centro de distribuição 

da PRAJÁ PESCADOS, bem como expostos nos freezers vertical de porta de vidro e 

balcão frigorífico da boutique da PRAJÁ PESCADOS. 

Um fator de importância são os registros de armazenagem que trazem consigo 

dados importantes sobre cada lote, este que deve sempre estar atualizado. Rodrigues 

(2012), destaca as principais informações que cada lote deve conter, tanto lotes de 

recebimento quanto de distribuição: 
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Quadro 7 - Informativo de lotes  
 

 Data e hora;


 Tipo de mercadoria, embalagem, quantidade de volumes e peso;


 Marcas, estado aparente e orientações complementares;


 Embarcador e consignatário;


 Veículo transportador;


 Zona de armazenagem designada. 
 

Fonte: (RODRIGUES, 2012). 

Tais informações têm a função de garantir e assegurar a aquisição de quem 

fornece e de quem compra a mercadoria em negociação, são dados relevantes que 

podem trazer elementos para uma maior avaliação do produto, além de todas as outras 

informações complementares o registro de armazenagem consegue dar um enfoque 

maior no que diz respeito à qualidade e manuseio do produto. 

4.16.5 Distribuição de produtos 

Um dos mais importantes processos que a empresa deve desenvolver de forma 

assertiva é a distribuição dos produtos, o bom funcionamento deste processo garante 

que o produto chegue em perfeitas condições de consumo ao cliente. 

Tudo parte de uma boa armazenagem, que tem por principal objetivo acondicionar 

o produto acabado conforme sua necessidade, produtos perecíveis, por exemplo, são 

acondicionados sobre temperaturas mais baixas garantindo que ele fique fresco e 

saudável até a distribuição e consumo. O deslocamento também deve ser feito conforme 

a necessidade especial de cada produto ofertado pela empresa. 

Todo o processo de deslocamento também deve ser facilitado para que o mesmo 

não se torne caro demais o que acaba fazendo com que o produto se torne ainda mais 

valorizado e correndo assim, o risco de as vendas caírem e a empresa não faturar o 

suficiente para se manter no ramo de mercado. 

Cabe à organização colocar dentro de um plano estratégico a melhor ferramenta 

de deslocamento dos produtos acabados. Um meio incorreto e mal avaliado pode 

comprometer o faturamento da empresa, fazendo com que ela aumente o valor dos 

produtos ofertados e, por vezes, afugentando os consumidores que estão acostumados 
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a valores mais tradicionais, de um mesmo modo o cartel de clientes diminui e faz com 

que a empresa deva usar de outras estratégias para diminuir os custos sejam elas na 

produção ou na margem de lucro o que não traz vantagem alguma para a empresa. 

 A empresa se localizará próxima ao mercado de distribuição de seus produtos, o 

que se torna uma vantagem competitiva.  

Atualmente a empresa fará a entrega dos produtos aos clientes conforme suas 

solicitações de pedido geralmente via telefone, então o acomodamento dos pescados 

será feito em caixas térmicas refrigeradas para manter a temperatura exigida, o 

transporte será feito com veículo de carga também refrigerada, onde os alimentos não 

ficam no mesmo ambiente que o condutor conforme exigido, além de possuir alvará de 

transporte cedido pela vigilância sanitária, nota fiscal e carteirinha de saúde do 

transportador. 

4.17 Plano de comercialização 

No plano de comercialização, analisa-se todos os canais de comercialização 

disponibilizados pela empresa, avalia-se a forma pela qual o cliente tem acesso aos 

produtos e serviços da empresa, bem como os locais onde o consumidor frequenta para 

ter acesso aos produtos. A estruturação do plano de comercialização da empresa 

PRAJÁ PESCADOS é fundamental para o auxílio nas tomadas de decisões da empresa, 

pois organiza-se a equipe de vendas e define-se metas para a qualidade no atendimento 

e na prestação de serviço aos consumidores finais. 

A empresa contará um vendedor na boutique que auxiliará nos recebimentos e 

carregamentos dos produtos comercializados, bem como o controle de estoque da 

empresa. 

Os produtos serão comercializados pela equipe de vendas e transportados pelos 

motoristas através de veículos refrigerados tipo Fiorino® e uma moto dotada de uma 

caixa térmica para vendas delivery e para vendas em menor escala e quando necessária 

maior velocidade na entrega. 
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4.17.1 Tamanho da força de venda 

A estrutura do tamanho da força de vendas envolve um planejamento avaliando 

as oportunidades do mercado partindo da organização e do sistema de vendas, 

designando metas e estratégias para seus vendedores e sempre controlando o esforço 

de vendas exercido a fim de analisar o potencial do mercado. 

Os vendedores exercem um papel fundamental nas empresas, pois a capacitação 

e o bom desempenho deles definem o futuro da empresa, já que são eles os 

distribuidores dos produtos para os clientes, sendo responsáveis pelas vendas e pela 

fidelização dos consumidores. De acordo com Kotler (2011), os vendedores representam 

um dos ativos mais produtivos e caros da empresa, quando a empresa define aumentar 

o número de vendedores, consequentemente aumentarão suas vendas e os custos. 

A gestão de vendas deve identificar todos os possíveis clientes em um território e 

definir o potencial de vendas para o produto considerado por cliente com base no 

potencial total de compra de cada cliente. Diante da necessidade de criação de mercado 

a PRAJÁ PESCADOS tem necessidade de definir metas de vendas, sendo idealizadas 

então vendas externas, sendo necessários dois vendedores (gestores) para a realização 

das visitas nestes potenciais clientes, abrangendo bares, restaurantes, supermercados, 

peixarias e outros. 

4.17.2 Estrutura de força de venda 

A estrutura da força de vendas envolve os procedimentos de como o vendedor 

irá atuar em determinada empresa seguindo os processos pré-elaborados para a 

apresentação e escolha do produto, vendas e pós-vendas. 

Segundo Cobra (2010), o grande defeito da maioria das organizações reside em 

como montar uma equipe de vendas que otimize seus esforços de marketing e de 

vendas.  

4.17.3 Tamanho do mercado 

A grande maioria das organizações são criadas com o objetivo de gerar lucro, 

agregando valor a seus produtos ou serviços comercializados para seus clientes. 

Entretanto, uma empresa só existe se ela tem público, clientes e consumidores, os quais 
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são aqueles que mantêm a empresa viva. Para que o lucro seja gerado, vendas precisam 

ser feitas a esses clientes, e para que isso seja alcançado é essencial saber quem são 

esses clientes e onde eles estão para que assim seja mais fácil seduzi-los, encantá-los 

e satisfazê-los para que se tornem clientes da empresa. “O tamanho de um mercado é 

definido como o conjunto de potenciais compradores atuais e futuros de um produto ou 

serviço. Esses potenciais compradores possuem três características: interesse, renda e 

acesso.” (RIGONATTI, 2014). 

O fato de uma empresa ter sucesso está diretamente ligado com o lucro que a 

mesma obtém para si e seus sócios e, para obter esses lucros ela precisa estar ciente 

do mercado, do que seus clientes buscam e com qual frequência e necessidade eles 

consumirão seu produto. O tamanho de mercado deve ser estipulado conforme a oferta 

de produção que a empresa obtém, com sua capacidade de atender a demanda 

consumidora. 

Conforme Las Casas (2006), geralmente a administração de vendas costuma 

dividir territórios por linha de produtos ou por área geográfica, dessa forma os 

vendedores procuram vender para os clientes de determinada área geográfica todos os 

produtos de uma linha especifica. 

Com a concorrência acirrada e clientes cada vez mais exigentes, os gerentes de 

vendas tendem a organizar territórios em torno de clientes, de acordo com Las Casas 

(2006), isso objetiva tornar os vendedores especialistas no ramo e na indústria à qual 

eles estão atuando. É desta forma que a empresa estudada atua no mercado, seus 

vendedores serão treinados para melhor atender as necessidades do cliente, desta 

forma tendo conhecimento técnico sobre seu produto, desde o processo de criação até 

o processo final de abate para a distribuição. Desta forma entender qual é a necessidade 

de seus consumidores se torna mais importante. 

4.17.4 Potencial de mercado 

Conhecer o potencial de mercado é essencial para todo negócio que deseja se 

consolidar ou expandir afinal ele é responsável por fornecer informações úteis para 

desenvolver um planejamento estratégico de atuação, como direcionamento da força de 

vendas e planos de marketing para atingir esses objetivos. 
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Desta forma “potencial de mercado em sua conceituação tradicional, é um 

número relativo, estatístico e que define o tamanho relativo dos diferentes segmentos 

geográficos que estão sendo medidos.” (DIAS, ROBERTO, 2003). 

A empresa tem um grande potencial de expansão, porém a mesma precisa se 

adequar à procura dos clientes. Seu crescimento poderá ser expandido para dimensões 

estaduais dentro de alguns anos, podendo alcançar mercados e pontos de vendas 

específicos em inúmeras capitais e regiões metropolitanas, atendendo um maior e mais 

variado grupo de clientes exigentes, preocupados com a qualidade de vida própria, de 

familiares e amigos. 

4.17.5 Projeção do volume de vendas 

Para todas as empresas a projeção de vendas pode ser considerada um 

planejamento estratégico, pois serve para antecipar decisões ou prever a contratação 

de funcionários, a demanda de produtos, otimização do estoque, faturamento, 

direcionamento das ações de marketing, entre outros. Essa projeção possibilita planejar 

de forma mais objetiva os resultados estimados, já que trazem dados e informações em 

sua formulação que ajudam a criar projeções mais realistas. 

Segundo Borges (2017), a projeção de vendas corresponde a uma estimativa 

(com alto potencial de se concretizar e com base em dados) da quantidade de demanda 

pelos produtos/serviços da empresa em um período futuro. Contudo a “previsão de 

vendas refere-se a um número absoluto obtido a partir dos dados históricos de venda da 

sua empresa.” (DIAS, 2003). 

Para elaborar uma projeção do volume de vendas é preciso considerar alguns 

fatores que variam de acordo com o segmento de atuação de cada empresa, esses 

fatores podem alterar os resultados, ou seja, as projeções de vendas futuras. 

 

4.17.6  Política de pós-venda 

O mundo vive a era das tecnologias e a globalização, a imensa variedade de 

opções em produtos e serviços cria clientes cada vez mais exigentes. Diante disso, uma 

das saídas das empresas para se fixar no mercado tendo clientes fiéis e conquistando 

clientes novos é investir na relação com os clientes através de técnicas de pós-vendas. 

De modo geral a maioria das empresas só se preocupam em vender cada vez mais, 
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entretanto só vender não faz com que o cliente volte. Existe um conjunto de fatores que 

determinam a satisfação e encaminham o processo de fidelização, afinal não basta só 

atrair e seduzir novos clientes, é preciso ir além e conquistá-los de forma que ocorra a 

fidelização deles com a empresa. 

Diante disso, para Campi (2010), é necessário implantar o pós-venda de forma 

que o consumidor sinta segurança em estar adquirindo um produto ou serviço de 

determinada empresa. As empresas devem passar a ver a venda não apenas como uma 

venda isolada, mas sim como um início de uma série de outras vendas. Conforme Campi 

(2010), o pós-venda vem se mostrando como um diferencial bastante apreciado pelos 

consumidores e uma forma de atendimento que podemos dizer um tanto quanto pouco 

frequente entre as empresas. 

Sendo assim, observa-se que: 

 
O pós-venda tem por objetivo gerar satisfação e fidelização no cliente. Ele inclui: 
o acompanhamento de instalação e utilização do produto; atendimento ao 
cliente; assistência técnica; fornecimento de peças e reposição e manutenção; 
serviços; manual de instrução; garantia; troca rápida e acompanhamento da 
cobrança. (Gobe, 2000). 

    

Segundo Berro (2010), o objetivo maior do pós-venda é manter o cliente satisfeito 

através da confiança, credibilidade e a sensação de segurança transmitida pela 

organização, construindo relacionamentos duradouros que contribuam para o aumento 

do desempenho para resultados sustentáveis. 

Entretanto não basta apenas manter o cliente satisfeito, é preciso monitorá-lo 

continuamente para prever necessidades futuras e estar sempre um passo à sua frente, 

sempre buscando não somente satisfazê-lo, mas também surpreendê-lo. Sendo assim, 

uma empresa que valoriza o relacionamento com o cliente possui uma vantagem muito 

competitiva diante da concorrência. 

Falhas durante o atendimento sempre podem acontecer, entretanto é de extrema 

importância que o gestor tenha conhecimento dessas falhas para tomar alguma atitude 

e solucionar isso de forma eficiente. No caso da prática do pós-venda existe uma chance 

maior de descobrir e corrigir alguma falha no processo e evitar a perda do cliente 

insatisfeito, e posteriormente outros possíveis clientes que são influenciados 

negativamente por ele. 
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Para minimizar essas falhas, a mudança deve começar internamente, afinal quem 

fará o atendimento precisa estar preparado, treinado e feliz com o que faz, pois se os 

colaboradores se sentem satisfeitos com a organização, transparecem esse sentimento 

e satisfação no atendimento aos clientes transmitindo confiança e segurança. 

O pós-venda é um dos pilares para a fidelização dos clientes e o sucesso 

empresarial. Um pilar que é feito de confiança, respeito e atenção e que precisa de 

manutenção contínua.  

4.18 Plano de viabilidade financeira 

As empresas em geral possuem vários objetivos, como ser uma grande empresa, 

exportar produtos, ser a líder de mercado, bater recordes em produção, aumentar a 

credibilidade, entre outros mais. Entretanto o maior e o único objetivo que faz a empresa 

sobreviver e crescer é produzir com poucos custos e gerar o maior lucro possível. Diante 

disso toda empresa, grande ou pequena, precisam ser bem administradas para se ter 

conhecimento dos reais resultados, positivos ou não, são essências para que atitudes 

sejam tomadas e assim corrigir ou melhorar cenários. 

4.18 .1 Levantamento do investimento inicial  

Para que todo negócio entre em funcionamento, são necessários muitos 

planejamentos e dependendo do porte, grandes investimentos para realmente efetivar a 

ideia e alcançar os objetivos. Dessa forma, investimentos iniciais são necessários para 

o início das operações da empresa com a aplicação de um recurso financeiro com o 

intuito de obter rendimentos e lucro. 

O investimento inicial consiste em investimentos fixos, investimentos pré-

operacionais e capital de giro. 

4.18.1.1 Despesas pré-operacionais 

Investimentos fixos de acordo com Gibicoski (2014), normalmente são 

investimentos em estrutura física, como móveis, maquinário, equipamentos, utensílios, 

ferramentas, veículos e tudo mais que envolva bens. Já as despesas pré-operacionais 

são voltadas a abertura e legalização como taxas de registros, alvarás, licenças, 

treinamentos, divulgação etc. 
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Para que não surjam problemas “os investimentos pré-operacionais devem ser 

projetados, identificando o que será necessário adquirir para que a empresa seja aberta.” 

(SEBRAE, 2017b). 

Dessa forma, foi elaborado um levantamento de investimento inicial baseado na 

estrutura que a empresa possui atualmente e assim obteve-se uma estimativa de quanto 

a empresa precisaria desembolsar para começar atualmente suas atividades como 

mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 1 –  

 
 

É possível perceber que se a empresa fosse abrir suas portas atualmente 

considerando o atual preço praticado das máquinas, equipamentos, utensílios, mão 

de obra, taxas, licenças, entre outros, precisaria investir aproximadamente R$ 

318.500,00 reais para ter a mesma estrutura que tem hoje, com uma depreciação 

anual de aproximadamente R$ 2.797,22 reais (Tabela 2). Vale ressaltar que para uma 

pequena empresa é um investimento inicial considerado razoável. 

 

Descrição QTDE Valor Unitário Valor TOTAL

Marketing (desenvolvimento da marca, material promocional, papelaria, uniformes, etc) 1 15.000R$            15.000R$            

Jantar de inauguração com chefs de cozinha, proprietários bares e restaurantes 1 20.000R$            20.000R$            

Adequação da estrutura alugada (terraplanagem, limpeza, calçamento) 1 10.000R$            10.000R$            

Contêiner frigorífico com equipamento de frio em funcionamento - CIF 1 20.000R$            20.000R$            

Contêiner frigorífico descarte - CIF 2 12.000R$            24.000R$            

Adequação da estrutura dos contêineres (boutique, banheiros, escritório, câmara frigorífica) 1 35.000R$            35.000R$            

Decoração e móveis planejados (boutique, banheiros, escritório, câmara frigorífica, cozinha) 1 50.000R$            50.000R$            

Freezer Vertical Expositor Porta de vidro 6 4.000R$              24.000R$            

Balcão frigorífico 2 3.000R$              6.000R$               

Ar condicionado - escritório + boutique 2 3.000R$              6.000R$               

Caixa plástica para frigorífico 100 30R$                    3.000R$               

Caixa vazada agrícola organizadora 100 20R$                    2.000R$               

Material para escritório (Notebook, Tel, papelaria e etc) 1 10.000R$            10.000R$            

Software de gestão - financeiro, controle de estoque, vendas e etc 1 3.000R$              3.000R$               

Fiorino refrigerado 2 50.000R$            100.000R$          

Moto com caixa térmica para delivery e outros 2 10.000R$            20.000R$            

EPIs (roupa frigorífica, luvas, botas, capacete, capa de chuva e etc) 1 2.000R$              2.000R$               

Bebedouro para funcionários 1 2.000R$              2.000R$               

Mobília da cozinha para funcionários 1 3.500R$              3.500R$               

Taxas e licenças 1 8.000R$              8.000R$               

Total 318.500,00R$    

PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA PRAJÁ PESCADOS

INVESTIMENTO INICIAL - ANO 0
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Tabela 2 –  

 

4.18.1.2 Capital de giro 

Depois de estruturar, entra o capital de giro, o qual tem um papel fundamental na 

empresa, pois é o responsável por proporcionar a continuidade das operações da 

empresa. 
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Para Lapponi (2007), o capital de giro é utilizado para financiar a venda a prazo, 

estoque do produto acabado e produto em processo, sendo que a falta dele pode 

comprometer o resultado da empresa. 

Já para o portal Endeavor (2017), é o valor que a empresa tem para custear e 

manter suas despesas operacionais do dia a dia. É essencial para comprar matéria 

prima, estoques, pagamento de funcionários, custos fixos e variáveis e possíveis 

emergências. 

Sendo assim, a PRAJÁ PESCADOS demandará de uma necessidade de R$ 

376.000 de capital de giro, considerando um prazo médio de 30 dias para as vendas 

realizadas. 

De forma geral para a empresa estar em operação ela vai gerar gastos, esses os 

quais “na contabilidade gerencial diferencia-os em relação aos volumes de produção e 

vendas, apresentando-os como fixos, que não oscilam no curto prazo em função dos 

volumes, e variáveis, que oscilam conforme produção e vendas.” (BRUNI, 2010). 

Ou de outra forma os custos fixos são cujo os valores são os mesmos, 

independentemente do volume de produção, dentro de um intervalo relevante. E os 

custos variáveis “São aqueles cujos valores se alteram em função do volume produzido.” 

(DUBOIS; KULPA; SOUZA, 2009). Deste modo foi elaborado um levantamento dos 

custos fixos e mensais que a empresa possuirá em média quando iniciar suas 

operações, sendo: 

Tabela 3 –  
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Fonte: Autor (2018). 

 

Essas duas tabelas representam o cenário de operação da empresa em 2019. 

Contudo, como o plano de ação das melhorias ira causar um impacto no financeiro da 

empresa, foi elaborado outro levantamento para projetar como ficariam os custos fixos 

e variáveis para 2020 com as melhorias, como observa-se a seguir: 

Tabela 4 - Estimativa de custo variável/mês e não melhorias 
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Fonte: Autor (2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.18.1.3 Receita da PRAJÁ PESCADOS 
 

Estima-se que a PRAJÁ Pescados terá um faturamento de R$ 517.100/mês, 

que terá origem através da comercialização de 14 produtos conforme quantidades e 

valores mencionados na tabela abaixo: 

Tabela 5- Receitas da PRAJÁ PESCADOS 
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Fonte: Autor(2018) 

 

 

4.18.1.4 Prazos médios e ciclo financeiro 
 

O objetivo das empresas é a acelerar o retorno dos capitais investidos e manter 

uma capacidade de liquidez adequada. Para atingir esses resultados se faz necessário 

muita atenção e controle, pois só assim será possível saber o cenário em que a empresa 

atua. 

Para que esse controle seja eficiente, os ciclos financeiros, econômicos, 

operacionais e os prazos médios auxiliam a retratar todos os acontecimentos da 

empresa em dados. São os responsáveis por mensurar o tempo gasto em atividades 

produtivas, financeiras, compra da matéria-prima, recebimento ou estocagem de 

matéria-prima, pagamentos, estocagem de produtos prontos, vendas e recebimentos. 

O ciclo operacional para Oliveira (2016), consiste no período de executar todas 

as atividades operacionais da empresa, ou seja, todos os processos desde a compra da 

matéria prima até o recebimento do valor vendido. 

Dentro desse ciclo existe o ciclo de caixa ou ciclo financeiro, que de acordo com 

Neto (2009), consiste no período que vai desde o pagamento dos fornecedores até o 

recebimento dos produtos vendidos. 
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Em todos esses ciclos e processos existem os prazos médios, que segundo Neto 

(2009), podem ser de estocagem, fabricação, venda, cobrança ou de pagamento de 

fornecedores. 

De forma geral os principais são Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores 

(PMPF), que corresponde ao “tempo médio que a empresa demora em pagar suas 

compras.” (NETO, 2009, p. 199). Prazo Médio de Renovação de Estoque (PMRE), tempo 

que a mercadoria fica parada até ser reposta e o Prazo Médio de Recebimento de 

Vendas (PMRV) que ainda segundo Neto (2009), é o tempo que a empresa espera para 

receber sobre as vendas realizadas. 

4.18.1.5  Fluxo de caixa mensal e anual 

Fluxo de caixa segundo Hoji (2012), é a forma que representa as entradas e 

saídas do caixa no decorrer de certo período de tempo. 

O fluxo de caixa é essencial para as empresas pois: 

O fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que realiza o controle 
das movimentações financeiras, entradas e saídas de recursos de uma 
empresa, em um determinado período de tempo. Deve possuir plano de 
contas, controle de entradas e saídas e contas a pagar e a receber. (ÁVILA, 
2014). 

Além disso, um fluxo de caixa tem uma característica temporal, pode ser diário, 

semanal, mensal, anual, e traz componentes de projeção ou estimativa. 

É essencial que ele seja alimentado instantaneamente conforme as atividades 

de entradas e saídas para que as informações sejam plenamente realistas e confiáveis, 

pois assim vão permitir mensurar receitas e despesas, apurar o saldo disponível e 

consequentemente tomar medidas antecipadas de gestão. 

 

 

Tabela 6 – Fluxo de caixa presumido 
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Fonte: Autor (2018) 
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Tabela 7  – Fluxo de caixa real 
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Foram realizados a simulação do fluxo de caixa da PRAJÁ PESCADOS tanto para 

o lucro presumido quanto para o lucro real, para analisar qual modalidade de tributação 

o empreendimento será mais rentável. Fora realizado uma projeção anual do fluxo de 

caixa ao longo de 10 anos, considerando um crescimento para o empreendimento de 

10% ao ano, semelhante ao que o segmento da piscicultura vem crescendo, e 

consequentemente, o consumo de pescados de cultivo. Portanto, fora considerado um 

crescimento completamente factível conforme a realidade dos últimos anos e tendência 

de mercado para os próximos 10 anos. 

Fora considerado também, uma inflação anual de 5% ao ano, que possui 

influencia direta ao longo dos anos na remuneração dos funcionários, impostos, custos 

e despesas fixos e variáveis. 

Podemos afirmar que a PRAJÁ PESCADOS iniciará com uma estrutura ociosa, 

portanto, será possível a expansão projetada para os próximos 5 anos sem grandes 

investimentos. 

 

 

4.18.1.6 Avaliação da viabilidade econômico/financeira 
 

Todas as organizações necessitam realizar análises de viabilidade econômica 

para seus projetos de investimentos para curto ou longo prazo. Assim será possível 

entender diversos índices e indicadores que vão facilitar a visualização dos custos e 

benefícios de um investimento, o qual pode ser uma máquina, equipamentos, expansão, 

reformas ou melhorias como é o caso da empresa em estudo. 

4.18.1.7 Tempo de retorno do investimento 

Toda melhoria deve ser expressamente estudada de forma teórica antes de 

aplicada na prática, todos os valores envolvidos em receitas e despesas devem ser 

levados em consideração em relação à novas ampliações ou investimentos dentro da 

organização. 

Os principais pontos a serem observados devem ser a situação econômico e 

financeira da empresa estudada. Brito (2006), destaca que os principais indicadores de 
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cada um desses pontos a serem interpretados para a chegada de uma conclusão 

positiva ou negativa a respeito do novo investimento é obtido no balanço patrimonial. 

Esses indicadores são de extrema relevância para saber a saúde econômica da 

empresa, pois eles vão auxiliar o empresário na tomada de decisão de ampliação ou 

reformulação total ou parcial da estrutura já disponível. Leva-se em consideração a 

situação financeira da empresa, a qual tem uma maior importância, porém de uma forma 

direta, está ligada à situação econômica da organização. 

Outra análise importante a ser observada quanto ao fato de um novo investimento 

é o tempo de retorno do mesmo a qual traz os índices de retorno em uma linha de tempo 

estudada pela organização. 

Junto com essa análise destaca-se a capacidade de pagamento da organização 

para com essa nova obrigação. Dessa forma a capacidade de pagamento é: 

 
Em tese, a capacidade de pagamento seria o lucro líquido após a distribuição 
legal de gratificações e dividendos, mais as depreciações. Contudo, tem-se que 
pensar na necessidade de acumulação da empresa. Portanto, não deve ser 
considerada toda capacidade de pagamento. (BRITO, 2006). 

Todo e qualquer procedimento financeiro deve ser extremamente cauteloso e 

estudado pelos gestores que devem garantir o retorno e a saúde financeira da 

organização evitando possíveis imprevistos. 

Outro termo utiliza do para nomear o período do retorno do investimento é o 

payback, uma expressão americana que significa, no termo livre, “paga-se depois”. Brito 

(2006), intitula as formas como o payback pode ser visualizado, o payback pode ser 

histórico e descontado. O histórico, logicamente, é menor do que o descontado. O 

descontado é feito com o custo de oportunidade do capital. 

Dentro do payback leva-se em conta duas taxas consideradas internacionalmente 

no mercado de finanças, as quais são a base para os cálculos de retorno do 

investimento, a taxa de desconto Libor e a Prim e Rate. A Libor é a taxa mínima de juros, 

que os bancos centrais de Londres pagam. A Prim e Rate é a taxa mínima do Federal 

Reserve. No caso brasileiro, o piso tem sido a caderneta de poupança. 

Para efeito de cálculo do pay back da PRAJÁ PESCADOS, foram utilizados o pay 

back simples e o descontado, tanto para o no caso do lucro real quanto para o lucro 
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presumido. Portanto, podemos afirmar que o pay back é razoável para esse 

empreendimento, segue tabela resumida do pay back: 

Tabela 8 – Resumo Pay back 

 

Fonte: Autor (2018) 

Vale ressaltar que o pay back pode ser melhorado tendo ganhos na redução do 

investimento inicial, bem como também melhorando a rentabilidade e o ticket médio de 

venda de cada produto. 

Tabela 9 – Pay back descontado real 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10 – Pay back descontado presumido 

Lucro real 2 anos e 9 meses 4 anos e 1 mês

Lucro Presumido 2 anos e 4 meses 3 anos e 10 meses

Pay back simples Pay back descontado
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Fonte: Autor (2018) 

De forma geral “o que se busca numa análise de viabilidade econômico-financeira 

é a confrontação dos investimentos necessários com os lucros operacionais projetados, 

e geração de caixa, para o negócio proposto.” (CECCONELLO; AJZENTAL, 2008). 

Ou mais resumidamente, segundo SEBRAE (2016), o tempo de retorno de 

investimento é o tempo de atividade que a empresa precisa para recuperar o seu 

investimento do capital inicial até que ele tome a forma de lucro. 

4.18.1.8 Taxa de desconto utilizada 

A taxa de desconto utilizada refere-se ao valor que vai ser descontado do lucro 

todo mês até o pagamento total do seu investimento, ou seja, até que ela volte a dar 

lucro sem ter o abate de dividendos. 

 

A Taxa de Desconto é o custo de capital utilizado em uma análise de retorno. 
Ela pode ser calculada de várias formas diferentes, por não se t ratar de uma 
ciência exata. Uma das formas mais conhecidas é o WACC do inglês Weighted 
Average Capital Cost (Custo Médio Ponderado do Capital). Essa taxa indica o 
nível de atratividade mínima do investimento, ou seja, ele é o retorno que você 
esperaria ter em outros investimentos mais seguros que o atual. (BORGES, 
2013). 
  
 
 

A taxa de desconto ou taxa de retorno utilizada foi de 20%, que fora decidido em 

reunião com os investidores e em conjunto chegou-se a esse percentual de atratividade 

mínima para investimento na PRAJÁ PESCADOS, levando em consideração outros 

investimentos que os acionistas possuem e o risco da atividade. 

Tabela 11 – Taxa de retorno 
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Fonte: Autor (2018) 

 

4.18.1.9 Indicadores de desempenho, ponto de equilíbrio, nível de 

endividamento, nível de liquidez e rentabilidade das vendas 

O objetivo de todo gestor é conduzir seu negócio da melhor e mais rentável forma 

possível. Sendo assim se faz necessário entender que qualquer ação operacional, 

administrativa ou comercial realizada apresentará reflexos diretos na estrutura e no 

desempenho econômico e financeiro da organização. 

“Indicadores de desempenho permitem acompanhar, avaliar, sugerir, decidir, 

interferir ou mudar o rumo de um processo ou conjunto de atividades visando atingir 

determinado objetivo.” (DOMANSKI, 2014). 

“Com os indicadores de desempenho torna-se viável realizar um breve 

diagnóstico de como a saúde financeira da empresa está e conseguindo ter tempo para 

consertar pequenos desvios de rota.” (FERNANDES, 2015). Eles são os responsáveis 

por facilitar a tomada de decisão mais eficaz. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 – Análise de investimento no lucro presumido 

TAXA RETORNO

TAXA PARTICIPAÇÃO

CAPITAL PRÓPRIO 20 100

BANCO X 0 0

TAXA RETORNO = CMPC = 20%
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Fonte: Autor (2018) 

Analisando a tabela acima, podemos afirmar que é um bom negócio investir 

capital no empreendimento da PRAJÁ PESCADOS na modalidade do Lucro Presumido, 

pois a TIR de 47% é maior que a taxa mínima esperada para retorno de 20%, bem como 

o VPL é positivo, ou seja, espera-se um lucro líquido de R$ 1.342.493,47, no final dos 

10 anos de início das operações do empreendimento. 

Tabela 13 – Análise de investimento no lucro real

 

Análise de Investimento no Lucro Presumido - FC para 10 anos

Pay Back - Tempo de Retorno do investimento

Tempo de retorno do investimento 3 anos e 10 meses

V.P.L - Valor Presente Líquido

Taxa Requerido de Retorno 20%

Investimento Inicial 899.040,00R$      

Valor Presente Líquido 1.342.493,47R$   

T.I.R - Taxa Interna de Retorno

Taxa Interna de Retorno 47%

Análise de Investimento no Lucro Real - FC para 10 anos

Pay Back - Tempo de Retorno do investimento

Tempo de retorno do investimento 4 anos e 1 mês

V.P.L - Valor Presente Líquido

Taxa Requerido de Retorno 20%

Investimento Inicial 899.040,00R$     

Valor Presente Líquido 904.426,10R$     

T.I.R - Taxa Interna de Retorno

Taxa Interna de Retorno 28%
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Pode-se afirmar também, pelas mesmas referências citadas anteriormente em 

Lucro Presumido, que a PRAJÁ PESCADOS na modalidade de lucro real também é 

rentável, ou seja, possui uma TIR maior que 28% e uma VPL de R$ 904.426,10. 

Comparando as duas tabelas, fica evidente que na modalidade do Lucro 

Presumido a rentabilidade será maior da PRAJÁ PESCADOS, portanto, será nesse perfil 

de tributação que se enquadrará a empresa em questão. Inclusive pode-se observar o 

pay back descontado menor no lucro presumido.  

Tabela 14 –  Ponto de equilíbrio lucro presumido 

PONTO DE EQUILÍBRIO LUCRO PRESUMIDO - ANO 1 

FATURAMENTO  R$      6.205.200,00  % 

Despesa + gasto variável  R$      4.724.618,67  76,1% 

IMPOSTOS  R$            531.785,6  8,6% 

MC TOTAL  R$         948.795,69  15,3% 

QUILOGRAMAS VENDIDAS                      195.600    

MC UNITÁRIA  R$                      2,72    

DESPESA FIXA  R$         499.800,00    

TICKET MÉDIO  R$                    31,72    

PONTO DE EQUILÍBRIO EM FATURAMENTO  R$      3.268.732,12    

PONTO DE EQUILÍBRIO EM KG                      103.037    

Fonte: Autor(2018) 

Como os indicadores do lucro presumido é melhor e será nessa modalidade de 

tributação que a PRAJÁ PESCADOS se enquadrará assim que os sócios optarem pelo 

investimento, será considerado apenas o ponto de equilíbrio no Lucro Presumido. 

Portanto, analisando a tabela acima e considerando os seguintes parâmetros acima, 

afirma-se que o ponto de equilíbrio da PRAJÁ PESCADOS  será de 103.037 kg/ano, ou 

seja, 8,6 tons de produtos vendidos no mês para que seja possível pagar todos os custos 

e despesas e a partir desse ponto, a empresa passa a ter lucro. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se que o segmento da empresa em estudo está crescendo e se 

desenvolvendo muito nos últimos anos. Diante dessa perspectiva a empresa PRAJÁ 

PESCADOS vislumbra essa oportunidade e investirá nessa área colhendo bons frutos e 

almejando um futuro próspero.  

Os prospectos em potencial possuem um acesso restrito a produtos de origem da 

aquicultura, onde teremos um padrão de serviço e produtos de alta qualidade. Serão 

clientes que buscam um alimento saudável e de alto valor nutricional, além da constante 

oferta de produtos frescos e padrão de qualidade. 

A empresa apresenta alto potencial de crescimento e desenvolvimento, pois 

atualmente a demanda é maior que a oferta. Entretanto com o desenvolvimento do 

presente plano de negócios baseados nos conhecimentos adquiridos no decorrer do 

curso de pós graduação de gestão estratégica de empresas, torna-se possível identificar 

e analisar potenciais para operacionalização da PRAJÁ PESCADOS como um todo, 

constatando que a empresa apresentará alto padrão de qualidade em todos seus 

processos, de modo a garantir excelência. 

Considerando que este é um plano de negócios, o mesmo poderá ser revisto e 

sofrer modificações de acordo com as decisões de seus membros associados.  

Foram elaborados levantamentos e projeções a fim de estimar ações que sejam 

financeiramente viáveis.  

É essencial existir equilíbrio em todas as áreas de uma organização, pois de nada 

adianta vender em massa sem ter lucro, vender com alto preço sem ter valor e qualidade. 

Nesse contexto a PRAJÁ PESCADOS reconhece quais são seus pontos fortes e 

possíveis limitações. 



100 
 

REFERÊNCIAS 
 

ABAGRP, Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto. 

Agronegócio. 2017. Disponível em: 

<http://www.abagrp.org.br/agronegocioConceito.php>. Acesso em: 19 mai. 2018. 

ALDAY, Hernan E. Contretas; ANDION, Maria Carolina. Coleção Gestão Empresarial. 

Blumenau: Faculdade São Francisco, 2004. 

AMADO, António Augusto Oliveira. Alguns Aspectos do Planejamento do Setor 

Público. Brasília: ABOP, 2004. 

AMCHAM Brasil. Alimentos saudáveis fazem bem ao corpo, à natureza e aos 

negócios. 2016. Disponível em: 

<http://economia.estadao.com.br/blogs/ecoando/alimentos-saudaveis-fazem-bem-ao-

corpo-a-natureza-e-aos-negocios/>. Acesso em: 03 fev. 2018. 

ARAÚJO, Paulo. Venda valor, não preço. 2008. Disponível em: 

<http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos1/Venda_valor_nao_preco.htm>. Acesso 

em: 15 mai. 2018. 

ARAÚJO, Massilon. Fundamentos de agronegócios. 2007. Disponível em: 

<http://www.fkb.br/biblioteca/livrosadm/Fundamentos de Agronegócios - Massilon J. 

Araújo.pdf>. Acesso em: 17 mai. 2018. 

ARAÚJO, Luis César. Gestão de pessoas: estratégias e integração organizacional. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

AVOZANI, Camila; SANTOS, Regina Aline. Logística empresarial. 2010. Disponível 

em: <https://www.logisticadescomplicada.com/logistica-empresarial-conceitos-e-

definicoes/>. Acesso em: 27 mai. 2018. 

BAUMOL, William J. Entrepreneurship in economic theory. The American Economic 

Review, v. 58, p. 64–71, mai. 1968. Disponível em: <http://www-

jstororg.ez43.periodicos.capes.gov.br/stable/1831798>. Acesso em: 30 de mai. 2018 

BALIEIRO, Fernanda. Potencial de mercado: como calcular e analisar: Conhecer o 

potencial de mercado e saber analisá-lo é indispensável para o sucesso do seu negócio. 

2017. Disponível em: <http://www.agendor.com.br/blog/pesquisa-de-potencial-de-

mercado/>. Acesso em: 28 abr. 2018. 



101 
 

BALLOU, Ronald H. Estratégia e planejamento da logística/cadeia de suprimentos. 

5. ed. Porto Alegre: ARTMED EDITORA S.A, 2004. 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: Logística 

Empresarial. 5ªEd. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

BERRO, Diego. Atendimento pós-venda: gestão estratégica da excelência.2009. 

Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/atendimento-pos-

venda-gestao-estrategica-da-excelencia/36502/>. Acesso em: 19 mar. 2018. 

BORGES, Leandro. Como fazer projeção de vendas. 2017. Disponível em: 

<https://blog.luz.vc/como-fazer/como-fazer-projecao-de-vendas/>. Acesso em: 17 mar. 

2018. 

BRUNI, Adriano leal. A administração de custos, preços e lucros. 4. ed. São Paulo: 

Atlas. 2010. 

BURANELLO, Renato. Um moderno conceito de agronegócio. 2016. Disponível em: 

<http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/um-moderno-conceito-de-

agronegocio/>. Acesso em: 19 mar. 2018. 

CAMPI, Márcio Elídio. Pós venda como diferencial competitivo. 2010. Disponível em: 

<http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/pos-venda-como-diferencial-

competitivo/47140/>. Acesso em: 19 mai. 2018 

CARREIRO, Juliana. Pesquisas de mercado apontam maior preocupação com 

alimentação saudável. 2017. Disponível em: 

<http://emais.estadao.com.br/blogs/comida-de-verdade/pesquisas-de-mercado- 

apontam-maior-preocupacao-com-alimentacao-saudavel/>. Acesso em: 05 jan. 2018. 

CASSON, Mark. The entrepreneur an economic theory. 2nd ed. Cheltenham, UK: 

Edward Elgar Publishing Limited, 2003. Disponível em: 

<http://www.vietnamica.net/op/wpcontent/uploads/2010/09/The-Entrepreneur-

AnEconomic-Theory.pdf> . Acesso em: 30 de mai. 2018. 

CASTRO, Luciano Thomé e NEVES, Marcos Fava. Administração de vendas: 

planejamento, estratégia e Gestão. São Paulo: Atlas, 2005. 



102 
 

CECCONELLO, Antônio Renato; AJZENTAL, Alberto. A construção do plano de 

negócios. São Paulo: Saraiva, 2008. 

CHESTNEY, Nina. Aumento da população causará falta de comida e combustível-- 

ONU. 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/01/aumento-da-

populacao-causara-falta-de-comida-e-combustivel-onu-2.html>. Acesso em: 07 fev. 

2018. 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São 

Paulo: Saraiva, 2004. 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como 

agregar talentos à empresa. 7.ed. São Paulo: Manole, 2009. 

CHIDICHIMA, Antonio Carlos. Industrialização de tilápias: agregação de valor para 

uma cadeia emergente da agricultura familiar.2014. Disponível em: 

<http://portalpos.unioeste.br/media/File/lizete.fredo/DISSERTAÇÃO CHIDICHIMA - 

ORIGINAL - CONFERIDA - 28 10 14.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2018. 

CURY, Antônio. Organização e métodos: uma visão holística. 8. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

DEGEN, R. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: 

McGraw Hill, 1989. 

DIAS, Roberto Sergio. Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva, 2003. 

DOMANSKI, João Carlos. 2014. Indicadores de desempenho e sua importância para 

a gestão. Disponível em: 

<http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/indicadores-de-desempenho-e-

sua-importancia-para-a-gestao/81210/>. Acesso em 14 jan. 2018. 

DUBOIS, Alexy; KULPA, Luciana; SOUZA, Luiz Eurico de. Gestão de custos e 

formação de preços: conceitos, modelos e instrumentos: abordagem do capital de giro 

e da margem de competitividade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

ELLWOOD, Iain. O livro essencial das marcas: tudo o que você precisa saber, em 

mais de 100 técnicas para aumentar o valor das marcas. São Paulo: Clio Editora, 2004. 



103 
 

ENDEAVOR. Capital de giro: saiba como calcular e controlar: 2017. Disponível em: 

<https://endeavor.org.br/capital-de-giro/>. Acesso em: 04 jun. 2018. 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

FERNANDES, Regina. 2015. 7 indicadores de desempenho financeiro que você 

precisa conhecer. Disponível em: <https://capitalsocial.cnt.br/indicadores-de-

desempenho-financeiro/>. Acesso em 23 mai. 2018. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: Enfoque nos papéis profissionais. 1. ed. São 

Paulo: Atlas, 2014. 

GOBE, Antônio Carlos. Administração de vendas. São Paulo: Saraiva, 2000. 

GRANDO, Nei. A ferramenta estratégica de análise SWOT é FOFA. 2011. Disponível 

em: <https://neigrando.wordpress.com/2011/11/24/a-ferramenta-estrategica-de-analise-

swot-e-fofa/>. Acesso em: 17 mar. 2018. 

KOTLER, Phlip. Administração de marketing. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação 

e controle. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

KOTLER, Phlip. Marketing para o século XXI: Como criar, conquistar e dominar 

mercados. São Paulo: Ediouro, 2009. 

LACOMBE, Francisco José Masset. Administração: Princípios e tendências. São 

Paulo:  Saraiva, 2003. 

LAPPONI, Juan Carlos. Projetos de investimento na empresa. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2007. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento 

e aplicações à realidade brasileira. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 



104 
 

LISBOA, Vinicius. Produção de tilápia aumenta 9,7% no Brasil, diz IBGE. 2016. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-09/producao-

de-tilapia-aumenta-97-no-brasil-diz-ibge>. Acesso em: 10 out. 2017. 

MACHADO, Ricardo. Saiba as diferenças entre atacado, varejo e atacarejo. 2016. 

Disponível em: <https://blog.bluesoft.com.br/2016/05/diferencas-entre-atacado-varejo-

e-atacarejo/>. Acesso em: 02 mai. 2018. 

MINTZBERG, Henry et al. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento 

estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

MOURÃO, Myrian. Treinamento é custo ou investimento? 2014. Disponível em: 

<ttp://www.administradores.com.br/artigos/negocios/treinamento-e-custo-ou 

investimento/75184/>. Acesso em: 10 fev. 2018. 

MUTEIA, Hélder. O crescimento populacional e a questão alimentar. 2014. 

Disponívelem:<http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/lisbon/docs/O_País_2

5_7_2014.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2018. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinto Rebouças de. Planejamento Estratégico: 

conceitos, metodologia e praticas. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

OLIVEIRA, Roberto Nascimento Azevedo de. Gestão estratégica de marcas próprias. 

2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2008. 

PEIXE BR, Associação Brasileira de Psicultura. Anuário Peixe BR da Psicultura. 2018. 

Disponível em: <http://www.peixebr.com.br/anuario-peixebr-2018/> Acesso em: 01 mai. 

2018. 

PEREIRA, H. Criando seu próprio negócio: como desenvolver o potencial 

empreendedor. Brasília: SEBRAE, 1995. 

Portal G1. Criação de peixes no Brasil cresce 10% em 2016. 2017. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-

brasil/noticia/2017/01/criacao-de-peixes-no-brasil-cresce-10-em-2016.html>. Acesso 

em: 01 fev. 2018. 

PORTER, Michel E. Estratégia competitiva: Técnicas para análise de indústrias e da 

concorrência. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 



105 
 

QUADROS, Moacir. Gerência de Projetos de Software. Florianópolis: Visual Books, 

2002.  

Receita Federal. Cadastro nacional de pessoas jurídicas. 2017. Disponível em: 

https://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-

pessoas-juridicas-cnpj/informacoes-gerais-sobre-o-cnpj>. Acesso em 30 mai. 2018. 

RIGONATTI, Edson. Qual o tamanho da oportunidade? 2014. Disponível em:  

<https://endeavor.org.br/qual-o-tamanho-da-oportunidade/>. Acesso em: 28 fev. 2018. 

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. Gestão estratégica da armazenagem. 2. ed 

.São Paulo: Yone Silva Pontes, 2012. 

ROLIM, Tâmara. Tilápia saudável, gostosa e barata. 2012. Disponível em: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2012/11/11/interna_revista_co

rreio ,332760/saudavel-gostosa-e-barata.shtml>. Acesso em: 10 mai. 2018. 

RUGGIERO, Alberto. O que mais motiva o profissional a produzir no trabalho? 

2008. Disponível em: 

<http://www.rh.com.br/Portal/Geral/Blog_Alberto_Ruggiero/5396/o-quemais-motiva-o-

profissional-a-produzir-no-trabalho.html#>. Acesso: 08 jun. 2018. 

 

 

 

SARDAGNA, José Carlos. O que é ramo de atividade e como definir o da sua 

empresa. 2016. Disponível em: <https://blog.contaazul.com/o-que-e-ramo-de-atividade-

e-como-definir-o-da-sua-empresa>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: uma 

investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. (M. S. Possas, 

Trad.). São Paulo: Abril Cultural, 1982. 

SEBRAE. Aquicultura no Brasil: Série estudos mercadológicos. 2015a. Disponível em: 

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/4b1

4e8 5d5844cc99cb32040a4980779f/$File/5403.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2018. 



106 
 

SEBRAE. Análise da concorrência: Ambiente competitivo. 2015b. Disponível em: 

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/analise-da-

concorrencia,456836627a963410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: 05 

mai. 2018 

SEBRAE, Prazo de retorno do investimento. 2016. Disponível em: 

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/prazo-de-retorno-do-

investimento-pri,90da5415e6433410VgnVCM1000003b74010aRCRD> Acesso em: 05 

mai. 2018. 

SEBRAE. Passo a passo para o registro da sua empresa: Abertura de empresa. 

2017a. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/passo-a-

passo-para-o-registro-da-sua-

empresa,665cef598bb74510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 05 mai. 

2018. 

SEBRAE. O que é e como funciona o capital de giro. 2017b. Disponível em: 

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-e-como-funciona-o-

capital-de-giro,a4c8e8da69133410VgnVCM1000003b74010aRCRD> acesso em: 05 

mai. 2018. 

SEBRAE. Como estabelecer uma política de preços. 2017c. Disponível em: 

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-estabelecer-uma-politica-

de-precos,e1c926ad18353410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: 05 mai. 

2018. 

SILVA, Thamires Olimpia. Impactos ambientais causados pelo agronegócio no 

Brasil. 2017. Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/brasil/impactos-ambientais-

causados-pelo-agronegocio-no-brasil.htm>. Acesso em: 18 mai. 2018. 

SNELL, Scott. Administração de recursos humanos. 2.ed. São Paulo: Cengage, 2009. 

TURTELLI, Camila; PAKULSKI, Leticia; GOMES, José Roberto. Agropecuária pode 

contribuir com quase metade da alta do PIB do país em 2017. 2017. Disponível em: 

<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agropecuaria-pode-contribuir-com-

quase-metade-da-alta-do-pib-do-pais-em-2017,70001697605>. Acesso em: 05 mai. 

2018. 



107 
 

VENKATARAMAN, Sankaran. The distinctive domain of entrepreneurship research: 

An editor’s perspective. In: KATZ, Jerome; BROCKHAUS (Org.). Advances in 

entrepreneurship, firm emergence and growth, v. 3, p. 119-138. Greenwich, CT: JAI 

Press Inc,1997. Disponível em: 

<http://www.researchgate.net/publication/228316384_The_Distinctive_Domain_of_Entr

epreneurship_Research>  . Acesso em 30 de mai. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 


