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Resumo 
O aumento do consumo de sorvetes no Brasil está atraindo muitos investidores, mas 
conseguir se destacar neste mercado é o grande diferencial de quem busca índices 
de retorno elevados. A história desta delícia gelada é tão interessante quanto saber 
preparar, mas poucos conhecem o processo todo de fabricação é nisso que a Ice 
Cream Gourmet aposta, proporcionar uma experiência diferenciada sobre um 
produto tão conhecido. Assim este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade 
de implantação de uma mini fábrica/loja de picolés gourmet na cidade de Londrina – 
PR. Para isto foi necessário a elaboração de um plano de negócio, assim obteve-se 
informações de mercado, região e população, além dos custos que o investimento 
gerará. A viabilidade do projeto foi alcançada em dois dos três cenários analisados, 
esperado e otimista, o que não se alcançou no pessimista, assim conseguir gerir 
todas as partes do negócio com sinergia atrelado a uma boa equipe é tão 
fundamental quanto um excelente plano de negócio elaborado previamente.  
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Abstract 
The increase in ice cream consumption in Brazil is attracting many investors, but able 
to stand out in this market is the great advantage of those seeking high rates of 
return. The story of this icy delight is as interesting as know how to prepare, but few 
know the whole manufacturing process is it that Ice Cream Gourmet bet, providing a 
differentiated experience on a product so well known. So this study aims to analyze 
the implementation of feasibility of a mini factory / shop gourmet popsicles in the city 
of Londrina - PR. For this it was necessary to draw up a business plan, so we 
obtained market information, area and population, and the costs that the investment 
will generate. The feasibility of the project was achieved in two of the three scenarios 
analyzed, expected and optimistic, which was not reached in the pessimistic, and 
able to manage all parts of the business with synergy linked to a good team is as 
important as an excellent elaborate business plan previously. 
 
Key Words: ice cream, feasisbility analsis, business plan, gourmet popsicles 
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1. INTRODUÇÃO  
No Brasil de 2004 a 2014 a produção de picolés aumentou quase 80%, 

segundo a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) a 
produção em 2004 foi de 144 (cento e quarenta e quatro) milhões de litros de picolés 
contra 244 (duzentos e quarenta e quatro) milhões de litros de picolés em 2014.  

De acordo com Eduardo Weisberg presidente da ABIS de 2014 – 2017, em 
entrevista a UOL, “A cultura do brasileiro em relação aos sorvetes tem mudado aos 
poucos. O consumidor tem percebido que é um produto que alimenta, e não só uma 
guloseima” (FREITAS 2013, p.1). Ainda que seu consumo seja baixo em relação a 
alguns países da Europa.  

Apesar da crise que enfrentamos atualmente, Daroit (2014) afirma que uma 
das mudanças que contribuiu para o aumento do consumo de sorvetes no Brasil é o 
crescimento da aceitação de produtos com qualidade superior. Abrindo uma nova 
porta no mercado para ser explorada, a de produtos gourmet ou premium, onde os 
preços são mais elevados. 

Investir em produtos com qualidade superior é uma chance de abrir um 
negócio que você pode explorar preços mais elevados. Uma nova vertente da 
história dos sorvetes, que existe há mais de 3000 anos (ABIS). 

Em 2014 as paleterias começaram a ganhar espaço no mercado após a febre 
do frozen iogurt, a paleta – típico picolé mexicano veio com muita força. Ribeiro 
(2014) aponta Los Paleteros como uma das empresas paranaense que vem 
ganhando mercado com as paletas. Em entrevista a revista Pequenas Empresas & 
Grandes Negócios (abril, 2015) Chu, sócio do Los Paleteros disse que acreditou ser 
um setor com potencial de crescimento explosivo. O que constatamos com o 
faturamento da rede que passou de seis milhões para setenta milhões em apenas 
dois anos.   

Neste ramo, onde o produto está sendo tão valorizado, a saída pode ser 
investir em uma mini fábrica de picolés gourmet. Um picolé pode ter lucro de até 
700%, Sandro Veracini, empresário paulista, investiu trinta mil reais para montar sua 
mini fábrica de sete metros quadrados, nela ele chega a produzir até dois mil picolés 
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por dia, recebendo até trezentos clientes ao dia, e ainda sim, no verão, não 
consegue atender todos (PEGN, 2012).  

Tendo em vista todos os acontecimentos no Brasil e a evolução do sorvete, 
investir em um negócio com tanto potencial passou a ser bastante interessante, mas 
deve haver cautela. E para isso, a elaboração de um plano de negócio, se faz 
necessário. Pois nele será possível concluir se a ideia do negócio é viável, teremos 
informações mais claras sobre o ramo, os produtos e serviços, os clientes, os 
concorrentes, fornecedores, além de saber os pontos fortes e fracos do negócio, ou 
seja, teremos uma visão mais elaborada do novo negócio (ROSA, 2013). 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade da implantação de 
uma mini fábrica / loja de picolés goumert na cidade de Londrina – PR, para isso um 
plano de negócio será elaborado.  

   
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 



12 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 HISTÓRIA DO SORVETE NO MUNDO 
 

A história do sorvete começou na China há mais de 3.000 (três) mil anos, 
acredita-se que por uma base feita de neve, mel, frutas e gema de ovo, passada aos 
árabes, a mistura foi chamada de Sberbeth, mais tarde se transformando no famoso 
Sorbets, a versão com água (KIMURA, 2014) 

No Ocidente até meados de 1200 com Alexandre o Grande, na Grécia e o 
Imperador Nero em Roma, os futuros sorvetes ainda eram somente frutas e saladas 
geladas com neve.  A grande revolução do sorvete ocorre em 1292, quando Marco 
Polo, em viagem a China, descobriu e trouxe do Oriente para a Itália o segredo do 
preparo de sorvetes através de técnicas especiais (ABIS).  

A partir disso a moda do sorvete se espalhou por toda a Itália, mas somente 
quando Catarina de Medici casou-se com o futuro rei da França, Henrique II, para 
celebrar a união, a corte italiana ofereceu o sorvete como sobremesa, levando para 
outro país a novidade (ABIS). 

Há diversos registros que comprovam o consumo, na antiguidade, dessa 
iguaria. Os babilônios, egípcios, gregos e romanos, todos estes se deliciavam com a 
guloseima fria cuja preparação era bastante complicada e cara, fazendo que fosse 
desfrutada, somente, por reis e pessoas muita privilegiadas da época (BRANDÃO, 
2014). 

O sorvete até meados do século 16 ainda era preparado com água, sem ovos 
ou leite. Somente em 1671, na Inglaterra o leite ou seu creme, ovos e aromatizantes 
foram incorporados, por um francês chamado DeMirco, empregado do rei Carlos II, o 
qual proibiu o consumo fora da corte real. A iguaria gelada só foi descoberta pelo 
grande público, um ano após a morte do rei Carlos II, quando Francesco Procópio 
abriu um café, o qual funciona até hoje, em Paris e ofereceu o famoso Sorbet para 
todos que pudessem pagar pela delícia gelada (BRANDÃO, 2014). 

De acordo com classificação e descrição a revista, Kimura (2014, p.1) 
classifica o Sorbet como:  
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A mistura líquida pré-mantecadora é o que diferencia o sorbet dos outros 
tipos, pois não leva leite e sua consistência é próxima da nossa raspadinha, 
com pequenos cristais de gelo que se misturam ao sabor adicionado. Desta 
forma, pode ser mantido em um congelamento de -20ºC. Sem o leite, a 
mistura tem validade de cinco dias. 
 

Logo após o sorvete se espalhou por toda a Europa, chegando em 1770 aos 
Estados Unidos, pelas mãos do italiano Giovanni Bosio. Em 1846 a norte-americana 
Nancy Johnson inventou a primeira máquina industrial de sorvete que ainda 
funcionava a manivela. Em 1851 o leiteiro Jacob Fussel, também norte-americano, 
inventou a primeira máquina capaz de produzir em escala maior. Até então o sorvete 
só era comercializado em recipientes não comestíveis, porém em 1904, um 
sorveteiro, se viu sem estoque e acabou ofertando seu produto em waffles (CULTUA 
GASTRÔNOMICA, 2014). 

 Em 1905, um acidente onde um menino em uma noite de inverno esqueceu 
seu refresco no quintal, acabou por resultar nos famoso picolé, mas somente em 
1920 foi comercializado o primeiro picolé. A história do sorvete não para por ai, em 
1938 J.F. McCullough e seu filho Alex descobriram que misturando os ingredientes 
antes do congelamento o sorvete ficaria muito mais leve e saboroso, dando origem 
ao sorvete Soft (CULTURA GASTRONÔMICA, 2014). 

Atualmente temos diversos tipos de sorvete, desde texturas distintas, sabores 
inusitados, formatos diferentes, temperaturas diversas, mostrando o quanto este 
delícia gelada evoluiu durante todos esses anos, e acabou por, conquistar o mundo 
todo.   

 
2.2 HISTÓRIA DO SORVETE NO BRASIL 

 
No Brasil, o primeiro sorvete comercializado, ainda chamado por gelado, foi 

pelos cariocas, em 1834, Lourenço Fallas importou 217 toneladas de gelo de 
Boston. Na época, não havia maneiras de manter o produto gelado, portanto o 
comerciante anunciava a hora que haveria a delícia gelada. E em pouco tempo o 
carioca já tinha dado um ar tropical a nova iguaria, com carambola, pitanga, 
jabuticaba, manga, caju, entre outros (CULTURA GASTRONÔMICA, 2014).  
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O sorvete só saiu do Rio de Janeiro quase 50 (cinqüenta) anos depois, o 
primeiro registro que se tem em São Paulo dessa novidade é de 1878, onde uma 
noticia em um jornal local dizia “Sorvetes – todos os dias as 15 horas, na Rua direita 
nº14” (BRANDÃO, 2014). 

A delícia que na antiguidade só era apreciada por reis e pessoas 
privilegiadas,foi considerada, no Brasil, precursor do movimento de liberação 
feminina. Pois até o momento as mulheres eram proibidas de freqüentar bares, 
cafés, confeitarias, a vinda do sorvete mudou isso (CULTURA GASTRONÔMICA, 
2014). 

A evolução do sorvete no Brasil ocorreu em marcha lenta através da 
produção artesanal em pequena escala e em raros locais. A produção industrial só 
ocorreu em 1941, um século após a chegada no Rio de Janeiro, onde a atual Kibon, 
antiga U.S. Harkson do Brasil, alugou uma fábrica falida e iniciou a produção em 
escala industrial. O primeiro sorvete comercializado pela indústria foi em 1942, o 
Eskibon, seguido pelo Chicabon, sucessos até hoje da marca (FOOD 
INGREDIENTS BRASIL, 2010). 

Apesar do clima tropical do nosso país, o brasileiro ainda consome pequenas 
quantidades em relação aos estrangeiros de país de temperaturas mais amenas. 
Para reverter isso a ABIS instituiu dia 23 de Setembro, como o Dia Nacional do 
Sorvete, afim de, incentivar o consumo o ano todo (CULTURA GASTRONÔMICA, 
2014). 

Brandão (2014, p.1) classifica quatro tipos de delícias gelada: 
 

Sorvete – sobremesa gelada a partir do resfriamento de misturas com 
sabores diversos. O resfriamento é feito em máquinas específicas 
compostas por tanques frios e pás que a mistura gele e bata simultaneamente. 
Sorbet – tipo de sorvete feito a base de água, mais macio e granuloso que 
os sorvetes tradicionais, não contém gordura nem gemas. 
Semifreddo – mousse congelada, tem textura mais leve, menos gordura e 
mais instável que os sorvetes. Pode ser feito de diversos sabores, sempre respeitando uma fórmula básica: merengue italiano + creme confeiteiro + 
creme chantilly + aroma (chocolate derretido, purê de frutas, etc). 
Granité – tipo italiano de sorbet, é uma preparação “meio-congelada” com 
textura muito granular feita com um xarope açucarado aromatizado com 
café ou algum outro licor. 
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De todas essas iguarias geladas que existem atualmente, há ainda muito 
mais. A Kibon, neste ano, comemora 76 anos. Quando completou 60 anos, em 
2001, a Kibon mantinha sua liderança no mercado de sorvetes, ofertando desde 
picolés simples, que agradavam crianças, até novidades mais sofisticadas, para os 
paladares distintos (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2010). 

O fato é que o sorvete agradou, e muito, o paladar do brasileiro. E em todo 
esse tempo que essa sobremesa gelada está presente na cultura brasileira, muito 
mudou, mas uma coisa é certa, o sorvete é uma paixão nacional. 

 
2.3 DEFINIÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  
 

O empreendedorismo cresceu muito, e continua, crescendo, esses últimos 
anos no Brasil, porém é essencial que a participação na economia acompanhe este 
crescimento. Já são cerca de 9 (nove) milhões de Micro e Pequenas Empresas no 
país, atualmente, representando mais da metade dos empregos formais. Incentivar e 
qualificar os empreendedores menores se torna fundamental, uma vez que um 
pequeno é pouco, mas muitos pequenos se tornam grandes, é isto que está 
acontecendo no Brasil, os pequenos estão ganhando notoriedade (SEBRAE, 2014). 

Para assegurá-los, em 2006 foi instituída a Lei Geral, também conhecida por 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a qual foi 
instituída pela Lei Complementar Federal 123/2006, afim de, regulamentar o 
disposto na Constituição Federal, o qual prevê o tratamento favorecido, simplificado 
e diferenciado a esse setor (LEI GERAL, 2006). 

A Lei Geral tem como objetivo: 
[...] fomentar o desenvolvimento e a competitividade dos pequenos 
negócios, como estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, 
inclusão social, redução da informalidade e fortalecimento da economia (LEI 
GERAL, 2006, p. 1). 

Os benefícios gerados pela Lei Geral, todos eles com exceção o tratamento 
tributário diferenciado, aplica-se, também, ao produtor rural pessoa física e ao 
agricultor familiar (LEI GERAL, 2006). 



16 
 

A classificação dos negócios, de acordo com a Lei Geral (2006), se dá por 
meio da receita bruta anual, ou seja, para ser um microempreendedor individual 
(MEI) sua receita deve atingir, no máximo, R$ 60.000,00; para ser considerada uma 
microempresa, sua receita deve estar entre R$ 60.000,01 e R$ 360.000,00; já para 
uma empresa de pequeno porte, sua receita bruta anual, deverá ficar entre R$ 
360.000,01 e R$ 3.600.000,00.  

Em síntese, os 13 (treze) principais dispositivos da Lei Geral (2006, p.1) são: 
1)classificação dos pequenos negócios com base na receita bruta anual; 
2)assegurar a obrigatoriedade do tratamento diferenciado para os pequenos 
negócios; 3)desburocratizar a inscrição e baixa das empresas; 4)instituir o 
regime tributário especial e facultativo para os pequenos negócios-simples 
nacional; 5)instituir o miroempreendedor individual; 6)determinar a 
fiscalização orientadora para os pequenos negócios; 7)determinar a 
obrigatoriedade de tratamento diferenciado e simplificado aos pequenos 
negócios nas licitações públicas; 8)estimular as exportações dos pequenos 
negócios; 9)simplificar as relações de trabalho; 10)estimular o 
associativismo; 11)estimular o crédito e a captalização; 12)estimular a 
inovação; 13)facilitar o acesso a justiça. 

 
Ou seja, a Lei Geral protege os pequenos negócios, afim de, garantir que 

estes sigam a Constituição e promovam: a distribuição de renda, inclusão social, 
redução da informalidade, fortalecimento da economia e gerem empregos. A lei já foi 
alterada quatro vezes, todas, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e 
a competitividade das microempresas e empresas de pequeno porte brasileiras 
(SEBRAE NACIONAL, 2016).   

 
 
2.4 O MERCADO DE SORVETES BRASILEIRO 
 

O consumo de sorvete no Brasil ainda é pequeno se comparado a outros 
países. O brasileiro consome, em média, 6,2 litros por ano, já os habitantes da Nova 
Zelândia, país que mais consome, cada pessoa toma aproximadamente 26,3 litros 
por ano. Para que o consumo do brasileiro aumente, a indústria de sorvetes vem 
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inovando e reforçando que, o sorvete, é um produto atemporal (MUNDO DO 
MARKETING, 2006-2016).  

Mesmo, o Brasil, sendo um país tropical, com clima, em sua maioria, quente o 
ano todo, quando o inverno chega, o consumo de sorvete cai, pois o brasileiro ainda 
associa o sorvete como algo para ser consumido somente quando está quente. Mas 
isto está mudando, o conceito de produto gelado está sendo quebrado, e em seu 
lugar, está crescendo uma identidade com esta sobremesa gelada, ou seja, um novo 
conceito para o sorvete, que deve estimular as vendas em todas as estações 
(MENDES; PETROF, 2015).  

O faturamento, em 2015, da categoria de sorvetes no Brasil foi de 7,6 bilhões 
de reais, e a previsão, para 2020, é atingir 13,9 bilhões de reais. E o volume deverá 
alcançar 799 milhões de litros. Segundo o estudo, realizado pela Mintel, a Unilver é 
líder de mercado, tanto com participação de mercado, quanto em volume, seguida 
pela Nestlé (PINHEIRO, 2015). 

O sorvete é um alimento que refresca e tem um alto valor nutritivo, além de 
ser considerado, um alimento completo, por conter açúcares, proteínas, gordura 
vegetal e/ou animal, vitaminas, A, B1, B2, B6, C, D, K, cálcio, fósforo e outros 
minerais indispensáveis a saúde. O sorvete está quebrando o tabu, no Brasil, que só 
deve ser consumido no verão, ele passa a combinar com qualquer clima. E é no 
inverno que ele é apreciado com mais requinte, sofisticação, quando 
acompanhamentos são adicionados, tais como, calda quente, tortinhas, bolos, 
chantilly, marshmallow, criando uma perfeita combinação entre o quente e frio 
(MERCADO, EMPRESAS & CIA, 2010). 

O sorvete há muito tempo, já não é visto como algo que consumimos somente 
no verão, ou em dias ensolarados. Uma prova disto, como afirma Pinheiro (2015), é 
que o mercado de sorvetes no Brasil deverá crescer 81% até 2020, de acordo com, 
a pesquisa realizada pela Mintel, empresa global de inteligência de mídia. Um 
crescimento muito alto para apenas 5 cinco anos, esta alta de valor, pode ser 
explicada pela entrada de produtos com maior valor agregado, tais como: sorvetes 
premium, gourmet e saudáveis.  
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O segmento de sorvetes de massa são os favoritos dos brasileiros, porém o 
segmento de picolés e soft vêm crescendo também. Uma vez que o sorvete não está 
sendo visto apenas como uma guloseima, mas sim um alimento nutritivo e que pode 
ser consumido o ano todo, como afirma o presidente da ABIS, Eduardo Weisberg 
(FREIRE, 2015). 

 
2.5 O MERCADO DE SORVETES DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 
Freire (2015) afirma que o aumento da demanda veio acompanhado, do 

aumento da concorrência, visto que um grande número de yogurterias frozen, 
paleterias, sorveterias gourmet surgiram ao longo dos últimos anos. Para isso, 
manter a inovação e o investimento em qualidade são requisitos essenciais para se 
manter no mercado. 

São as micros e pequenas empresas que estão aquecendo este setor, como 
afirma Mercado, Empresas & Cia (2010) o mercado de sorvetes no Brasil movimenta 
cerca de dois bilhões de reais ao ano, sendo representado por 10 mil fabricantes, 
dos quais 90% são micro e pequenas empresas gerando 100 mil empregos diretos.   

Apesar da globalização trazer consigo uma nova dinâmica nas fábricas, 
atualmente, concorremos em um mercado global. Mas, ao mesmo, tempo que as 
grandes corporações ganham participação de mercado mundial, as micros e 
pequenas empresas ganham força com a criatividade, cooperação e a associação 
(SINDSORVETE, 2008). 

O Sindsorvete (2008) ainda destaca que o associativismo é o mecanismo, 
essencial, para o fortalecimento e desenvolvimento das micro e pequenas empresas 
de sorvete. 

O setor de sorvete é um bom setor para investir, há um grande mercado em 
potencial, apesar da crise que vivemos hoje, Eduardo Weisberg, presidente da ABIS 
afirmou em entrevista ao Valor Econômico, que o volume vendido no ano de 2015 foi 
semelhante ao de 2014, e chegou a movimentar 10% a mais de faturamento. Para 
que as, micros e pequenas empresas, não sofram com a crise, a ABIS e o Sebrae 
estão acertando programas de capacitação para os empreendedores para que 
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possam a ajudá-los a superar os desafios que estão presentes na economia 
(VALOR ECONÔMICO, 2016). 

Eduardo Weisberg ainda afirma que a inovação, a diferenciação de nichos de 
mercado, os lançamentos de produtos diferenciados, e ainda as campanhas que 
promovam o sorvete como um alimento que pode, e deve-se, ser consumido 
rotineiramente, podem alavancar ainda mais os produtos dos micro e pequenos 
empreendedores (VALOR ECONÔMICO, 2016). 

Foi o que fizeram os empresários Tiago Andrade e José Tarcísio Bezerra, 
eles investiram cerca de 90 mil reais para produzir um sorvete com um toque 
futurista. Eles estudaram, e aprenderam técnicas para realizar um sorvete a menos 
196 graus, com nitrogênio líquido, eles apostaram na inovação e na diferenciação 
para ganhar mercado (PEGN, 2016). 

Gonçalo (2014) afirma que para a produção de sorvete há três etapas, que se 
subdividem em três graus, o básico, intermediário, e o avançado. Sendo assim, a 
primeira etapa é da de GQTS – Gestão da qualidade e tecnologia de sorvetes, onde 
há o grau básico é formado por boas práticas de fabricação e tecnologia de 
sorvetes, o intermediário pela análise de perigos e pontos críticos de controle, e o 
avançado pela gestão da qualidade e segurança de sorvetes; a segunda etapa é a 
GEIS – Gestão empresarial nas indústrias de sorvetes, dividido em gestão 
econômico-financeira, básico, gestão administrativa e de pessoas, intermediário, e a 
gestão estratégia do negócio, grau avançado; a terceira, e última, etapa é composta 
pela GAIS – Gestão ambiental nas indústrias de sorvetes, onde o básico apresenta 
produção mais limpa, o intermediário a gestão de resíduos, e o avançado a gestão 
de aspectos e impactos ambientais.  

A ABIS foi criada em 2002 para unificar o Brasil em termos de sorvete, seja 
ele, produzido por empresas de maquinário e equipamentos, de insumos, de 
processamento industrial ou artesanal. Há no Brasil cerca de 10 mil empresas 
responsáveis por toda a produção de sorvete no país, e as micros e pequenas 
empresas representam mais de 90% do mercado (ABIS, 2010). 
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2.6 ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
 

A análise de investimento envolve decisões sobre a aplicação dos recursos e 
o quanto trará de retorno em determinado tempo. Eckert et. al. (2013) afirma que um 
gestor aponta diversos itens quando surge a possibilidade de empreender, são eles; 
se os recursos são suficientes para o investimento, se haverá a necessidade de 
investir, se a operação pode ser melhorada, se o tempo de retorno do investimento é 
atrativo, qual o valor do custo de oportunidade, e se há outros itens fundamentais 
para a análise do investimento.  

De acordo com Souza e Clemente (2009) a empresa é considerada uma 
entidade voltada para a acumulação de capital, onde, tem por objetivo a sua 
valorização, ou seja, a análise de investimento servirá para sabermos se o 
empreendimento, aqui estudado, a implantação de uma mini-fábrica de picolés 
gourmet na cidade de Londrina, trará retorno, e se sim, em qual período de tempo. 

O presente estudo terá como base de avaliação os três métodos de análise 
de investimento mais comuns, são eles: 

 Payback Descontado; 
 Valor Presente Líquido (VPL); 
 Taxa Interna de Retorno (TIR). 

 
2.7 PAYBACK DESCONTADO 

 
O Payback é utilizado para sabermos em quanto tempo, período, o capital 

investido será recuperado. Segundo Brigham et. al. (2001, p.424)  
 
[...] o período de payback, definido como o número esperado de anos 
necessários para recuperar o investimento original, foi o primeiro método 
formal utilizado para avaliar projetos de orçamento de capital. 

 
O tempo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o lucro 

líquido acumulado se iguala ao valor desse investimento é considerado o Payback 
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Simples. O Payback Descontado apresenta basicamente, o mesmo conceito, com 
uma pequena diferença, o fator tempo no valor do dinheiro é levado em 
consideração, pois traz a valor presente os valores futuros do fluxo de caixa 
(FAPAN, 2015). 

Brigham et. al. (2015, p.425) afirma que “o período de payback é definido 
como o número de anos necessários para recuperar o investimento dos fluxos 
líquidos de caixa descontados.”. 

Para Gitman (1997) payback é o período de tempo necessário para recuperar 
o investimento. Sendo assim, considera-se o prazo de retorno o período de tempo 
necessário, para que os lucros, projetados, possam cobrir o investimento inicial a um 
custo de uma TMA (taxa mínima de atratividade) adequada.  

O método de payback descontado é utilizado para calcular o período de 
tempo necessário para se recuperar o capital investido, através de uma TMA 
desejada, atualizando o fluxo de caixa para valores presentes. Uma vez que os 
valores futuros desvalorizam quando trazidos a valor presente, o payback 
descontado leva em conta o valor do dinheiro no tempo. 

Além de considerarmos o payback descontado para análise do investimento 
inicial do empreendimento, uma taxa mínima de retorno (TMA) será definida, visto 
que esta representa o valor de retorno do investimento. Ao determinarmos uma TMA 
do projeto poderemos avaliar se o investimento terá um retorno mais atrativo do que 
demais investimentos.  

Para o presente estudo adotou-se uma TMA de 15% ao ano, um parâmetro 
para recuperação do capital inicial. A partir disso, o payback deverá representar um 
tempo aceitável pelos investidores para que se aceite o projeto. 

 
2.8 VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 
 

Ieda (2009, p.6) afirma que Valor Presente Líquido (VPL): 
  
é a diferença entre o valor investido e o valor resgatado ao fim do 
investimento, trazidos ao valor presente. Se o VP for positivo, então o valor 
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investido será recuperado e haverá um ganho. Se VP for zero significa que 
aplicar ou não fará diferença.  Agora se VP for negativo significa que o 
investidor estará resgatando um valor menor que o valor investido, então 
não se deve aplicar neste investimento. 

 
O VPL vem para complementar o payback na hora de tomarmos uma decisão 

sobre o projeto em questão. Pois o payback mostra em quanto tempo teremos 
retorno, e o VPL representa o quanto em valor teremos, ou não, de retorno do 
possível investimento. 

Segundo Giacomin (2008) “a análise consiste em trazer para o momento 
presente o fluxo de caixa dos ‘n’ períodos de um projeto, a uma taxa de juros 
conhecida e descontar o valor do investimento inicial.”  

O cálculo do VPL baseia-se no fluxo de caixa descontado, trazido a valores 
presente, o valor dos fluxos de caixa obtidos ao longo da vida do empreendimento, 
mediante ao desconto da TMA. A qual já determinamos, em 15% ao ano. No caso 
de VPL positivo aceita-se o projeto, já um VPL menor que zero o projeto se torna 
economicamente inviável. 
 

2.9 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

Gitman (1997, p. 330) afirma que a taxa interna de retorno (TIR) é a técnica 
de avaliação de investimentos mais utilizada, e é definida “[...] como a taxa de 
desconto que iguala o valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial 
referente a um projeto.”. 

Para Giacomin (2008, p.7) “é a taxa que relaciona o valor investido com o 
valor resgatado ao fim do investimento. Ou seja, a taxa necessária para trazermos o 
valor final do investimento para o valor presente e este seja igual ao valor investido.”.  

A TIR é utilizada como complemento dos demais métodos, o payback e o 
VPL. Para aceitar ou rejeitar um projeto utilizando-se da TIR, deve-se compará-la a 
TMA do projeto, definida em 15% ao ano. Para que o investimento seja aceito a TIR 
deve ser maior que a TMA, já quando a TIR é menor que a TMA rejeita-se o projeto, 
e quando elas se igualam o investimento no projeto se torna indiferente.  
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 2.10 ANÁLISE SWOT 
 
A análise Swot, também conhecida por análise FOFA, é um modelo bastante 

utilizado, pois possibilita a análise tanto do mercado externo, com oportunidades e 
ameaças, quanto o interno, com as forças e fraquezas. Além de propor possíveis 
soluções de problemas ou potencializar pontos fortes e oportunidades. 

SWOT é a sigla de quatro itens, Strengths (Forças), Weaknesses 
(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades), e Threats (Ameaças) na qual consiste 
uma metodologia bem popular no meio empresarial. Pois possibilita o recolhimento 
de dados importantes do ambiente externo e interno para o planejamento 
estratégico. Ou seja, é uma ferramenta para a análise ambiental. 

Por ter uma estrutura bem simplificada pode, e deve ser utilizada para 
qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de uma, simples, loja de roupa 
de bairro, até para gestão de empresas de grande porte. Com esta análise é 
possível posicionar ou até verificar o posicionamento estratégico da empresa no 
ambiente o qual está inserido. 

As Forças são vantagens internas da empresa, as quais, ela apresenta em 
relação aos seus concorrentes, tais como, a qualidade do produto, o serviço 
diferenciado, entre outros. 

As Fraquezas são denominadas desvantagens internas da empresa em 
relação aos seus concorrentes, por exemplo, os custos elevados, má imagem, 
marca fraca, etc. 

As Oportunidades são os aspectos externos positivos, os quais podem 
potencializar a vantagem competitiva da empresa, ou seja, mudança nos gosto dos 
clientes, falência de concorrentes. 

E por último, as Ameaças são os aspectos negativos que podem prejudicar a 
vantagem competitiva da empresa, novos entrantes no mercado, perda de talentos. 

Esta análise nós permite conhecer melhor o ambiente o qual estaremos 
inseridos ao implantar a mini fábrica de picolés gourmet em Londrina. 
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2.11 MODELO DE NEGÓCIO CANVAS 
 

O modelo de negócio CANVAS utiliza-se de idéias representadas em nove 
blocos, os quais, juntos formam o conceito do negócio, ou seja, a forma a qual 
iremos operar e gerar valor ao mercado, definindo principais fluxos e processos, que 
permitem uma análise e melhor visualização do modelo de atuação no mercado 
(SEBRAE). 

Esta ferramenta além de ser utilizada na criação de novas empresas, ela 
pode também ser utilizada em uma organização já existentes, basta que seus 
gestores estejam dispostos a pensar em novas soluções para os problemas. No 
nosso caso, é a criação de uma. O principal objetivo do CANVAS é estruturar um 
modelo inovador de plano de negócios, trazendo consigo, praticidade e 
dinamicidade na análise da nova organização (TONIN, 2013). 

Os componentes que formam o modelo de negócio proposto por Osterwalder 
são: O segmento de clientes; a proposta de valor; os canais (comunicação, 
distribuição e vendas); o relacionamento com os clientes; as fontes de receita; os 
recursos-chave; as atividades-chave; as parcerias principais; e a estrutura de custos.  

O modelo de negócio Business Model Canvas, ou modelo de negócio 
CANVAS, é constituído por noves blocos, como vimos. Este representa possíveis 
interações com as áreas, além de explicar, de forma sucinta, o relacionamento e as 
trocas do ambiente com ao atores.  

O CANVAS é apresentado em um plano, onde podemos verificar a existência 
de dois hemisférios, assim como no cérebro humano. Onde o lado esquerdo refere-
se a questões mais lógicas e o lado direito que trata dos assuntos emocionais, 
sendo assim a junção dos dois trará o resultado final (TONIN, 2013). 

Os nove blocos do modelo são (SEBRAE): 
 Proposta de valor: o que sua empresa vai oferecer para o mercado que 

realmente terá valor para os clientes; 
  Segmento de clientes: quais segmentos de clientes serão foco da sua 

empresa; 
 Os canais: como o cliente compra e recebe seu produto e serviço; 
 Relacionamento com clientes: como a sua empresa se relacionará com 

cada segmento de cliente; 
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 Atividades-chave: quais são as atividades essenciais para que seja 
possível entregar a proposta de valor; 

 Recursos-chave: são os recursos necessários para realizar as 
atividades-chave; 

 Parcerias principais: são as atividades-chave realizadas de maneira 
terceirizada e os recursos principais adquiridos fora da empresa; 

 Fontes de receita: são as formas de obter receita por meio de propostas 
de valor; 

 Estrutura de custos: são os custos relevantes necessários para que a 
estrutura proposta possa funcionar.  
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3. METODOLOGIA 
 

Mediante a determinação do mercado e suas principais características na 
qual iremos nos enquadrar. Alguns passos foram necessários para a realização da 
pesquisa. A mini fábrica de picolés gourmet terá como público alvo cidadãos de 
classe média / alta, uma vez que os preços praticados serão mais elevados. A 
empresa, aqui desenvolvida, terá apenas a venda direta ao consumidor final, 
primeiramente.  

Esta que poderá ser alterada conforme o empreendimento for crescendo. A 
priori, a fábrica de picolés será localizada em uma região mais privilegiada, onde 
seja possível a implantação da mini loja no mesmo local. Assim um dos diferenciais 
da nossa empresa será a fabricação aos olhos dos consumidores finais.  

Todas estas informações foram elaboradas a partir de uma pesquisa 
bibliográfica, onde foi possível constatar diferentes formas de ingressar neste 
mercado tão amplo. As informações sobre a estrutura física, o pessoal necessário, o 
investimento inicial, capital, previsões de faturamento foram baseadas em 
experiências de empreendedores de ramos compatíveis, os quais compartilharam 
suas experiências no SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas.  

A partir disso foi possível estruturar o plano de negócio da mini fábrica de 
picolés gourmet na cidade de Londrina – PR o qual será detalhado a seguir.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA  
 

A empresa “Gourmet Ice Cream” será fundada em dezembro de 2016.  Terá 
como objetivo oferecer uma experiência única e diferenciada a todos apreciadores 
de picolés. A proposta que o negócio traz, em transparência na produção, aos olhos 
do consumidor final, além de comercialização no mesmo espaço físico, porém cada 
um com suas exigências de qualidade é a aposta da empresária.  

A Gourmet Ice Cream utilizará apenas matéria-prima de alta qualidade, para 
que a produção se mantenha no setor de produtos premium / gourmet. Como o 
próprio nome já confirma.   

A experiência que a empresa quer proporcionar é única, cativar cada cliente 
que buscar conhecer e consumir os produtos ofertados, para que estes se tornem 
clientes fiéis a delícia gelada, o picolé. Seja seu consumo em qualquer estação do 
ano.  

A loja / fábrica será instalada na região Centro-Sul da cidade de Londrina – 
PR, no bairro, nobre, Gleba Palhano. Uma vez que seus produtos são direcionados 
a população da classe média e alta. Segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos 
– SAE apud Gasparim (2014) a população com renda familiar média de R$ 2.674,00 
até R$ 9.897,00 pertence a classe média, e acima deste valor são considerados 
classe alta.”   

O projeto será financiado com 40% de capital próprio e 60% de capital de 
terceiros, empréstimos. O investimento inicial é de R$ 198.00,00 para os três 
cenários, esperado, pessimista e otimista. Os resultados obtidos estão apresentados 
em tabelas mais adiante. Os resultados obtidos foram por meio de fórmulas do 
Microsoft Excel. 

Para o cenário esperado o valor do Payback Descontado foi de 3 anos 5 
meses, com VPL de R$ 552.623,04; e uma taxa interna de retorno – TIR de 35,79%. 
Cabe destacar que nos três cenários estipulou-se um período de dez anos para 
análise.  
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4.2 MISSÃO, VISÃO, VALORES 
 

A Gourmet Ice Cream tem como objetivo principal proporcionar uma 
experiência única e diferenciada aos clientes. Além de, seguir princípios para que 
haja um padrão de qualidade no atendimento e fabricação. Para que isso seja 
possível elaborou-se a missão, a visão e os valores do empreendimento.  

A missão da Gourmet Ice Cream é: “Proporcionar uma experiência 
gastronômica, nutritiva e saudável, com apelo ao entretenimento, tornando o 
momento marcante.”. 

A visão da empresa é: “Ser reconhecida até 2023 pela qualidade de seus 
picolés e no diferencial de fabricá-los e comercializá-los, em todo estado do 
Paraná.”.  

Além de trazer oito valores essenciais para o negócio, são eles: “Qualidade 
do produto”; “Ética”; “Excelência no atendimento”; “Comprometimento com clientes e 
parceiros”; “Transparência”; “Higiene”; “Respeito ao meio ambiente”; e “Busca 
constante pela inovação”.  

 
4.3 GARANTIA DE SUCESSO 

 
A busca constante por inovação, um dos nossos valores, é fundamental para 

garantir o nosso sucesso. Com ele estaremos sempre atualizados e poderemos 
ofertar o que o mercado mais se interessa no momento.  

Além de um bom plano para o nosso fluxo de caixa, e uma estrutura de 
custos diversos. Para que o nosso controle seja excelente, assim a entrada e saída 
de dinheiro nos proporcionará uma visão, mais rápida, de como o mercado de 
picolés na cidade de Londrina está se comportando  no momento.  
 

4.4 GASTOS PARA INÍCIO DE FUNCIONAMENTO 
 

A tabela 1 traz os valores detalhados dos gastos para se iniciar o negócio, ou 
seja, os gastos de antes da inauguração do empreendimento, os gastos de 
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Setembro, Outubro e Novembro de 2016, uma vez que a inauguração da Gourmet 
Ice Cream está prevista para o início de Dezembro de 2016, quando a estação do 
ano, o verão, começa, estação que mais se consome sorvetes no Brasil.  

A área da empresa será de 40 m². Este que será dividido em fabricação dos 
picolés gourmet e comercialização.  

 
Tabela 1 – Gastos iniciais (R$) – antes da inauguração da Gourmet Ice Cream 

Gastos iniciais Setembro Outubro Novembro  
Instalações – Aluguel 4.500,00 4.500,00 4.500,00  
Equipamentos e Software 4.500,00 4.500,00 4.500,00  
Serviços de terceiros 7.000,00 6.500,00 4.500,00  
Material de consumo e utensílios 9.000,00 9.000,00 9.000,00  
Computador / Televisor 7.000,00 7.000,00 -  
Gastos com abertura da empresa - - 8.500,00  
Gastos com propaganda e a 
inauguração 4.500,00 4.500,00 4.500,00  
Reservas para gastos não 
previstos 10.000,00 - -  
Reserva para capital de giro - - 30.000,00  

Total 46.500,00 36.000,00 65.500,00  
Total Pré Inauguração 148.000,00  

 
Fonte: Autor, 2016.  

 
A tabela 2 apresenta as previsões de despesas após a abertura do negócio, 

ou seja, as despesas operacionais necessárias para o negócio funcionar após sua 
inauguração. Estas despesas serão uma base média, uma vez que os gastos podem 
variar, portanto será estima um valor para todos os meses.  
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Tabela 2 – Previsão de despesas operacionais em R$ após a inauguração da Gourmet Ice Cream 

Previsão de despesas operacionais Mês 
Aluguel 4.500,00  
Folha salarial  15.900,00  
Impostos sobre a folha 15.900,00  
Programa de benefícios 2.500,00  
Despesas com telefone / internet 1.500,00  
Estoque inicial 25.000,00  
Estoque mensal 4.500,00  
Material de escritório 750,00  
Propaganda 4,5% sobre as vendas do mês 

anterior  
Contabilidade 450,00  

 
Fonte: Autor, 2016. 

  
4.5 OPERAÇÃO DA MINI FÁBRICA E LOJA 

 
A Gourmet Ice Cream será a única loja de picolés gourmet com fabricação 

aos olhos do consumidor final em Londrina – PR. Para que a empresa funcione com 
padrão de alta qualidade, tanto em atendimento quanto produção, o quadro de 
funcionários será composto de maneira diferenciada, assim como os turnos dos 
mesmos. 

Somos uma mini fábrica e uma loja na mesma estrutura, onde cada área 
necessita de diferentes estruturas e pessoal, para isso o quadro de funcionários é 
dividido por setor, o setor da produção (a mini fábrica de picolés gourmet) e o setor 
comercial (atendimento dos clientes). A tabela 3 apresenta os funcionários da 
produção, enquanto a tabela 4 traz os funcionários do atendimento.  
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Dividimos os funcionários em duas categorias, pois assim como cada área 
exige requisitos distintos, os funcionários não poderiam ser os mesmos. Além que a 
empresa terá horários diversos para cada funcionário.  

A loja funcionará todos os dias da semana das 12:30 até as 21:30 horas, 
totalizando um atendimento de nove horas consecutivas. Porém em horário 
ampliado nos finais de semana, sábados e domingos, e feriados, que começará 
seus atendimento as 11:00 e finalizando as 22:00, com total de onze horas. 
Enquanto a produção terá apenas um turno de 7 horas por dia, independente do dia 
da semana, e a quantidade a ser produzida, será determinada pelo supervisor.  

 
Tabela 3 – Quadro de funcionários do setor de produção  

Setor produção Turno 
1 Supervisor 7 horas / dia  

2 Auxiliar de produção 7 horas / dia  
 

      Fonte: Autor, 2016. 
 

Tabela 4 – Quadro de funcionários do setor de atendimento ao cliente 

Setor produção Turno 
2 Atendentes fixos 9 horas / dia  
2 Atendente Extra  7 horas / dia  

1 Gerente Full time  
 

 Fonte: Autor, 2016.  
 

A Gourmet Ice Cream conta com um quadro de funcionários de oito 
funcionários. Os auxiliares da produção recebem salário de R$ 1.600,00 cada. 
Enquanto o supervisor R$ 2.900,00. Totalizando uma folha de 6.100 reais no setor 
da produção. O setor de atendimento necessita de mais colaboradores e para isso 
contamos com 4 atendentes e 1 gerente, dos atendentes, 2 são fixos e recebem 
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1.900,00 cada, já os atendentes extra recebem 1.050,00 cada, e o gerente que 
trabalha em full time R$ 3.900,00. 

A produção de picolés, o diferencial da Gourmet Ice Cream, será sempre 
anunciado em sua Fanpage, Instagram, site e Layout na própria empresa por meio 
de televisores - propaganda, assim aqueles que desejam conhecer e acompanhar o 
processo de fabricação de seu produto favorito possa conhecer.  

O gerente juntamente com o supervisor da produção serão responsáveis por 
toda gestão da empresa, desde a compra e negociação com fornecedores até a 
comercialização, pelos nossos atendentes.  
 

4.6 FORNECEDORES E ESTOQUE 
 

A Gourmet Ice Cream contará com um software para o gerenciamento 
completo da empresa. O software “CPT Sorveteria 2.0” é um sistema de 
gerenciamento que proporciona organização, controle, segurança, agilidade e 
modernização para o empreendimento.  

O “CPT Sorveteria 2.0” apresenta diversas funcionalidades para as diferentes 
áreas da empresa, tais como: 

 Gerenciamento Financeiro: controle de fluxo de caixa, vendas de 
produtos e serviços, orçamentos, contas de fornecedores, contas de clientes, contas 
de funcionários, boletos de fornecedores a pagar, consumo interno, perdas, entregas 
de produtos e muitos outros; 

 Gerenciamento do Estoque: controle de estoque mínimo, compras de 
fornecedores, baixa automática de produtos vendidos, perdidos e consumidos 
internamente; 

 Gerenciamento de Dados: com eficientes filtros para pesquisar 
cadastros de clientes, produtos, serviços, fornecedores, usuários, funcionários, 
veículos e muitos outros; 

 Emissão de Relatórios Precisos: fluxo de caixa, custos, produtos mais 
vendidos, movimentação por clientes, comissão de funcionários e muitos outros; 

 Gerenciamento de compromisso por meio de agenda profissional 
multiusuário e criação de avisos que alertam o administrador da sorveteria. 
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Além da instalação do software no computador para empresa, a loja ainda 
contará caixa registradora, leitores de cartões de crédito e débito e impressores de 
comprovantes e notas fiscais.  

A aquisição do software foi um investimento que nos auxiliará muito no dia a 
dia da empresa, uma vez que precisamos manter o controle de tudo que acontece 
na empresa.  Assim o gerente conseguirá emitir relatórios bem preciosos a 
empresária (dona), quando as reuniões de controle ocorrer.   

 
4.7 ANÁLISE DE MERCADO 

 
A loja será instalada na cidade de Londrina – PR, de acordo com o censo 

demográfico realizado em 2010 pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, a população foi de 506.701 habitantes, com uma população estimada 
para 2015 de 548.249 habitantes, um aumento de mais de 40.000 (IBGE, 2010 / 
2015). 

Ainda segundo o IBGE (2010) Londrina tem 164.898 domicílios particulares 
permanentes, dos quais 126.842 encontram-se na faixa que a empresa deseja atuar.  

A ABIS afirma que ao longo dos últimos 10 anos o setor de sorvetes e picolés 
registrou um consumo de 1,2 bilhões de litros. O que representa um aumento de 
mais de 90%, tornando o mercado muito atrativo, devido ao potencial de forte 
crescimento.  

 
4.8 SEGMENTO ALVO 

 
O público alvo da Gourmet Ice Cream são as pessoas de classe média e alta, 

as que apresentam maiores condições de pagar por produtos com preços mais 
elevados com maior freqüência. Para isso optou-se por alocar a loja / fábrica na 
região nobre da cidade de Londrina, no bairro Gleba Palhano.  

A região que o empreendimento será instalado se mostra com grandes 
potenciais de desenvolvimento para novos negócios, uma vez que é considerada 
uma região nova, onde o comércio está se instalando a pouco tempo. E trazer algo 
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inovador para a cidade de Londrina foi necessário investir em uma região mais 
nobre, apesar dos custos serem maiores.  

 
4.9 PROPAGANDA 

 
Assim como diz o provérbio português “A propaganda é a alma do negócio”, a 

propaganda é uma parte bastante importante para o empreendimento. A divulgação 
da marca se faz muito necessária, visto que o público não nos conhece. 

E para isso campanhas publicitárias serão desenvolvidas nos três meses que 
antecedem a inauguração da loja, aliada a outras formas de divulgação. Após a 
inauguração o investimento em propaganda será de 4,5% sobre as vendas do mês 
anterior, este que poderá ser alterado, se os gestores julgarem necessário.  

Além das campanhas publicitárias, a Gourmet Ice Cream contará com um site 
“www.gourmeticecreamlondrina.com.br” para que todos possam nos conhecer a 
qualquer momento de onde desejarem, para isso o site estará sempre atualizado 
com as informações necessárias para que todos saibam a proposta do nosso 
negócio.  

A Gourmet Ice Cream também contará com Instagram “Gourmet Ice Cream 
Londrina” o qual será atualizado diariamente com fotos, vídeos, informações pré-
definidas em um plano de propaganda, elaborado pelo gestor e seus funcionários.  

A Fanpage “Gourmet Ice Cream Londrina” estará sempre atualizada, assim 
como o Instagram da empresa. Além que estar aliada a divulgação das promoções 
que a empresa fará. 

Lembrando que os meios de comunicação da empresa irão estar sempre 
atualizados, uma vez que o diferencial de produzir o picolé gourmet aos olhos do 
consumidor final necessita-se de divulgação prévia. Pois só assim os consumidores 
saberão quais produtos serão fabricados naquele dia. Tornando-se uma vantagem 
competitiva. 

Além de todas estas formas de divulgação, contaremos com um pequeno 
questionário, apresentado na tabela 5, o qual os clientes, que desejarem 
compartilhar sua opinião sobre o atendimento, o produto, sua experiência, e o 
diferencial da fabricação na loja, nos ajudará a acompanhar como o mercado estará 
reagindo ao nosso negócio.   
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Tabela 5 – Questionário de satisfação dos clientes da Gourmet Ice Cream 

Gourmet Ice Cream 

1. O que você achou do atendimento? 
 
 

2. Gostou dos nossos picolés gourmet?  
 
 

3. O que achou da fabricação ser no mesmo 
local da comercialização?  

 

4. Como classificaria sua experiência em 
nossa loja?  

 

5. Como classificaria a Gourmet Ice Cream? 
 
 

Observações: 
 
 

 
 Fonte: Autor, 2016.  
 
4.10 PROMOÇÕES 

 
As promoções estarão alinhadas a propaganda, uma vez que serão 

divulgadas por esta. Todas têm como objetivo aumentar as vendas, tornar a 
Gourmet Ice Cream conhecida no mercado, e satisfazer seus clientes ofertando 
produtos de qualidade, além de diverti-los com diferentes propagandas e fideliza-los. 
Teremos diversos tipos de promoções, tais como: 

 “Aniversariante? Ganhe 1 picolé da Gourmet Ice Cream!”. Esta 
promoção tem como diferencial o sorteio por meio de uma roleta que o próprio 
aniversariante irá girar. Ela será composta por todos os sabores disponíveis na loja, 
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além de duas opções “a escolher”, na qual o aniversariante pode escolher o sabor 
que mais lhe agrada. 

 “Cartão Fidelidade”. Este é bem simples, o consumidor adquire um 
cartão fidelidade que já vem com um carimbo de picolé, cada picolé comprado 
representa um carimbo no cartão, ou seja, se ele comprar 4 picolés ganhará 4 
carimbos. Ao completar os 25 espaços em brancos com carimbos de picolés da 
Gourmet Ice Cream, ele ganha um picolé a sua escolha. 

 “Cupom chuvoso”. Esta promoção é bem legal, ao realizar uma compra 
na Gourmet Ice Cream, o cliente recebe o “cupom chuvoso”, ou seja, em um dia que 
estiver chovendo ele ganha um picolé, a sua escolha, mediante a apresentação do 
cupom.  

 “Sorteio do mês”. Nesta promoção todos os consumidores ganham um 
cupom que deverá ser depositado em uma urna, que estará no balcão, no último dia 
do mês um cupom é sorteado desta urna, e o felizardo é contemplado com uma 
dupla de picolés da Gourmet Ice Cream. Esta que já estará previamente 
estabelecida e divulgada na loja, sendo de conhecimento de todos os participantes. 

 “Picolé Premiado”. Esta é um clássico. Alguns dos picolés da Gourmet 
Ice Cream vem com palitos premiados, os quais valem outro picolé, a escolha do 
sortudo que achou o palito premiado. Esta também irá instigar ao consumidor ver a 
fabricação dos picolés, o diferencial da empresa. 
 

4.11 ESTRATÉGIA E IMPLEMENTAÇÃO 
 

A Gourmet Ice Cream tem como foco a qualidade dos produtos e a excelência 
no atendimento dos clientes, afim de, proporcionar uma experiência única a cada 
visita a nossa loja. Para isso a equipe estará sempre em busca de treinamentos e 
inovações para se aprimorar e manter o padrão de qualidade elevado. 

A base das estratégias que serão adotadas pela empresa são, composta de 
duas variáveis: a qualidade dos produtos e serviços, e a satisfação dos clientes. 
Manter as duas em constante harmonia é a estratégia mais importante para o 
sucesso do negócio. E fundamental para a implementação da loja / mini fábrica na 
cidade de Londrina – PR. 
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O nosso foco inicial são clientes de classe média e alta, uma vez que o nosso 
produto tem preços mais elevados, e queremos nos posicionar nos mercado de 
produtos premium, mas não impede que outros potenciais consumidores de outras 
classes consumam nossos produtos. Todos os clientes que freqüentam a Gourmet 
Ice Cream serão tratados da mesma maneira, com cordialidade, respeito, e atenção. 
Queremos que todos aproveitem ao máximo a experiência em nossa loja.  

 
4.12 VANTAGEM COMPETITIVA 

 
A grande vantagem competitiva da Gourmet Ice Cream é a fabricação e 

comercialização no mesmo espaço físico, lembrando que cada um com suas 
exigências necessárias para o perfeito funcionamento.  

Para que seja viável a estrutura, o espaço da empresa é diferenciado, 
composto por 40 m² divididos em dois ambientes. O setor de produção com 30 m², 
enquanto a loja ocupará um espaço físico de 10 m².  

Além da localização em uma área privilegiada da cidade, a qual apresenta 
grande potencial de crescimento para novos negócios. E o excelente atendimento a 
todos que freqüentarem a empresa.  

 
4.13 ESTRATÉGIAS DE VENDAS 

 
A grande estratégia de vendas é fidelizar os clientes potenciais, para isso 

campanhas serão desenvolvidas e aliadas a imagem da empresa e aos produtos da 
Gourmet Ice Cream.  

As promoções desenvolvidas e aplicadas em diferentes períodos do ano, 
também é um grande aliado as vendas.  

Tornar o cliente comum em cliente especial é outro ponto importante da 
estratégia de vendas da empresa. Queremos que todos que venham nos visitar, seja 
apenas para acompanhar o processo de fabricação dos picolés gourmet quanto para 
o consumo de nossos produtos se sintam únicos.  

O constante investimento em treinamento aliado ao excelente clima 
empresarial deve-se compor a satisfação dos funcionários. Uma vez que 
funcionários estejam satisfeitos, o seu trabalho é potencializado.  
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Para que as vendas cresçam não deve-se apenas investir em estratégias 
para os clientes, devemos visar os funcionários também, pois são eles que atendem 
e tem contato direto com os consumidores. Portanto esses devem sempre estar 
satisfeitos, assim como os clientes. 

 
4.14 RECURSOS HUMANOS / CONTRATAÇÃO DA EQUIPE 

 
A contratação da equipe ideal para o negócio é um ponto chave para o 

perfeito funcionamento da Gourmet Ice Cream.  
Precisamos de pessoal que gostem do que faz, que estejam dispostos ao 

constante aprendizado, e se relacionem muito bem com o público. Para isso 
entrevistas deverão começar a ser feita no segundo mês que antecede a 
inauguração do empreendimento. Para que ao final do mês que anteceda a 
inauguração a equipe, esta formada por 1 supervisor, 2 auxiliares da produção, 2 
atendentes fixos, 2 atendentes extra e 1 gerente, possa passar por um processo de 
treinamento, visando a alta qualidade que a empresa exige de seus funcionários. 

A harmonia na equipe é fundamental para que o sucesso da Gourmet Ice 
Cream possa ser alcançado.  

Em relação a política de remuneração, esta foi explicada no item de operação 
da mini fábrica / loja. Agora em relação aos benefícios que a Gourmet Ice Cream 
oferecerá para seus funcionários a tabela 6 apresenta detalhadamente. 

 
Tabela 6 – Política de benefícios da Gourmet Ice Cream 

Setor / cargo 
Benefícios  

Opcionais Obrigatórios 
Produção (supervisor e auxiliares) Vale refeição; 

plano médico 
e 

odontológico; 
auxílio creche. 

FGTS; Vale 
transporte; 
Férias; 13º 

salário.  
Atendentes 
Gerente 

 
 Fonte: Autor, 2016.  
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Optamos por oferecer um plano de benefícios igual para todos os funcionários 
para que o clima da empresa não seja afetado por indiferenças de tratamentos. 
Todos os funcionários são importantes para a Gourmet Ice Cream, e queremos que 
eles saibam disto.  
 

4.15 PLANO FINANCEIRO 
  
O plano financeiro de um negócio é essencial para o controle de gastos. 

Graças a aquisição do software “CPT Sorveteria 2.0” o controle diário que 
necessitaremos estará a nossa disposição a qualquer momento, poderemos controle 
toda a empresa da tela do computador.  

Mas esta implantação do software não nos exime da importância do controle 
físico do estoque, das contas geradas pela empresa, entre outros requisitos que se 
devem controlar pessoalmente. E para isso um plano financeiro em três cenários 
serão elaborados assim teremos uma base do cenário esperado, o pessimista e o 
otimista.  

Após a inauguração da loja um quarto plano financeiro irá surgir, o real. E 
este será a realidade na qual a empresa se encontra. Mas será a partir de sua 
análise com os demais, previamente, elaborados, que a questão financeira ganahrá 
um rumo, o qual seguirá.  

Para que o plano financeiro seja bem completo, usaremos de algumas 
premissas, tais como: como o mercado e a economia estão reagindo; o objetivo 
fundamental da Gourmet Ice Cream não deverá ser alterado, que é de ofertar picolés 
gourmet de alta qualidade e atendimento diferenciado; o crescimento da empresa 
deverá ser controlado, para que não se perca o foco do empreendimento, que não 
deixe os consumidores insatisfeitos. Os três cenários que prevemos serão 
apresentados no item de análises de resultados. 
 

4.16 MODELO DE NEGÓCIO – CANVAS 
 

Como apresentamos anteriormente, no item 2.11 do referencial teórico, o 
modelo de negócio CANVAS. Agora iremos detalhar como este se aplicará ao nosso 



40 
 

negócio de fabricação e comercialização de picolés gourmet na cidade de Londrina 
– PR.  

Em vista disso a tabela 7 traz exatamente como o negócio irá se dividir, 
lembrando que o modelo CANVAS é compostos por nove blocos, são eles: proposta 
de valor; segmento de clientes; canais de distribuição; relacionamento com clientes; 
atividades-chaves; recursos-chaves; parcerias principais; fontes de receita; estrutura 
de custo. 

Tabela 7 – Modelo de negócio CANVAS da Gourmet Ice Cream 
Parcerias 
principais Atividades-chaves Proposta de 

valor 
Relacionamento com 

clientes 
Segmento de 

clientes 

Fornecedores; 
futuros 

franqueados. 

Contato com 
fornecedores; abertura 

da Gourmet Ice 
Cream; abertura de um 

ramo da indústria do 
sorvete. 

Alta qualidade 
nos produtos e 

no 
atendimento. 

Excelência em 
todas as 

etapas do 
negócio.  

Constante treinamento 
aos funcionários, afim 
de que haja sempre o 
melhor conhecimento 

sobre os consumidores. Público das 
classes média 

e alta da 
região de 
Londrina. 

Recursos-chaves Canais de 
distribuição 

Estudo constante do 
mercado e inovações; 
Dinheiro para novos 

investimentos. 

Campanhas 
publicitárias vinculadas 
em diversos meios de 
comunicação. Além do 

site, Instagram e 
Fanpage próprios. 

Estrutura de custo Fontes de receita 

Aluguel; estoque; equipe de funcionários. Vendas a vista; aumento da parcela da participação do mercado. 
 

 Fonte: Autor adaptado do modelo CANVAS, 2016.  
 
4.17 ANÁLISE SWOT 

 
 Mediante a análise do ambiente, tanto o externo, oportunidades e ameaças 

se encontram, quanto o interno, composto pelas forças e fraquezas do modelo de 
negócio. Foi possível elaborar diretrizes a serem seguidas para alcançar o sucesso 
da marca. A tabela 8 apresenta detalhadamente estes quatro pontos importantes.   

É por meio da análise da matriz SWOT que podemos apontar os pontos fortes 
e fracos, as ameaças e fraquezas e propor soluções para fortalecer, em caso 
positivo, ou enfraquecer e eliminar, nos casos prejudiciais ao negócio.  
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O mercado de sorvetes apresenta grandes atrativos, devido as altas margens 
de lucro por unidade. Mas devemos tomar cuidado ao se investir, pois este também 
sofre bastante com sazonalidade.  

 
Tabela 8 – Estrutura da Matriz SWOT da Gourmet Ice Cream 

 Ambiente Interno Ambiente Externo 

Pontos Positivos  
(potencializar) 

Forças Oportunidades 
Capital próprio Mercado em expansão 
Treinamento Aumento da participação 

de mercado 
Serviço diferenciado e 

especializado 
Região propicia novos 

negócios 
Investimento em 

propaganda e promoções 
Inovação na fabricação e 

comercialização no 
mesmo espaço físico 

Produto premium Crescimento da classe 
média 

Alta qualidade  
Localização privilegiada  

Pontos Negativos 
(amenizar / eliminar) 

Fraquezas Ameaças 
Aluguel do espaço físico Concorrência alta 
Carteira de fornecedores 
inicial – baixo poder de 

negociação 
Marca desconhecida 

Estrutura mais elaborada Perda da vantagem 
competitiva 

Dependência de 
fornecedores   Sazonalidade 

Preços elevados  
 

 Fonte: Autor, 2016.  
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A partir da estruturação da matriz acima, foi possível entender como o 
negócio irá se comportar, teoricamente. Para evitarmos, ao máximo, a influencia dos 
pontos negativos devemos elaborar estratégias, com eliminá-los. 

Apontamos cinco fraquezas, ou seja, potenciais perigos internos que podem 
nos prejudicar. O fato que não termos uma propriedade própria pode nos afetar 
negativamente, uma vez que arcar com custos elevados do aluguel ao longo de 
muitos anos, para amenizar isso, a futura aquisição de um espaço próprio esta em 
nossos planos. A carteira de fornecedores baixa é uma fraqueza da Gourmet Ice 
Cream, como estamos entrando no mercado agora, este é um ponto que pode sofrer 
menos influência ao passar dos anos. O fato de termos uma fábrica e uma loja no 
mesmo espaço físico é um ponto fraco, pois necessita-se de mais espaço, elevando 
os custos com aluguel. Como somos novos no mercado e nossa carteira de 
fornecedores é mais restrita, ficamos a mercê deles, e para que não falta nenhuma 
matéria-prima, faz-se necessário manter estoques mais elevados. Por ofertamos um 
produto premium de alta qualidade, por conseqüência utiliza-se de matéria-prima 
mais cara, precisamos repassar este preço aos consumidores final, por isso 
praticamos preços mais elevados. 

Ainda com os pontos negativos, porém agora com as ameaças, ou seja, como 
o mercado pode nos afetar. Concluímos que são quatro ameaças ao negócio. Talvez 
a mais importante seja a sazonalidade, que apesar de temos evoluído bastante no 
Brasil, quando a mudança de estação chega o consumido cai, e para evitarmos isto 
campanhas publicitárias e promoções foram elaboradas. Outra, não menos 
importante, a altíssima concorrência que este mercado tem, aliada ao 
desconhecimento da marca no mercado pode nos prejudicar, mas estamos 
empenhados em reverter e minimizar estas ameaças ao máximo. Ao ingressarmos 
no mercado com este diferencial de produção aos olhos dos clientes e 
comercialização juntos estaremos correndo um risco de perder nossa vantagem 
competitiva, e para que isso não ocorra a busca por inovação e melhorias sempre 
será o nosso objetivo. 

Em relação aos pontos positivos, tanto os pontos fortes, internos do negócio, 
quanto as oportunidades, mercado. Podemos afirmar que são um conjunto do que a 
ideia central do negócio propõe. Uma experiência única e inovadora, com produtos 
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de alta qualidade, e atendimento excelente. Consequentemente fazer todo o 
possível para manter eles sempre potencializados, é o essencial para o sucesso 
continuo da Gourmet Ice Cream. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Para o inicio das atividades da Gourmet Ice Cream investimentos se faz 

necessários. Para isso os valores foram supostos em três cenários, como padrão o 
cenário esperado de “X” unidades, o otimista 25% acima e o pessimista 25% de 
queda nas vendas anuais.  O cenário esperado no qual as vendas devem atingir 
10.500 unidades mensal. O otimista as vendas deverão alcançar 13.125 unidades 
mês. Já o pessimista, no qual as vendas não devem ultrapassar 7.875 unidades. Em 
todos os cenários o preço de venda praticado foi de R$ 4,90 a unidade. 

 De acordo com as despesas necessárias para inauguração do 
empreendimento estimou-se um investimento inicial de R$ 198.000,00, destes 40% 
de capital próprio R$ 79.200,00 e 60% de capital de terceiros R$ 118.800,00. O 
empréstimo do “Banco X” totalizou R$ 128.304,00 com taxa de juros aplicada a 8%, 
seu pagamento deverá ocorrer em 4 anos, totalizando 48 parcelas, cada parcela 
mensal no valor de R$ 2.673,00, chegando a um valor anual de R$ 32.076,00, em 
todos os três cenários analisados.  

Os cenários foram compostos por 10 anos. As ferramentas utilizadas para 
análise da viabilidade do negócio foram: Payback descontado, VPL e TIR. A TMA 
usada foi de 15%.  

Além de todas as ferramentas acima, a tabela 9 traz um reajuste anual de 
todas as receitas e despesas, para montarmos o fluxo de caixa acumulado. 
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Tabela 9 – Reajustes ao longo dos anos da Matriz Financeira 

Receitas / Despesas Porcentagem (%) 
Vendas 12% 
Aluguel 5% 

Telefone / Internet 3% 
Material de Escritório 1,5% 

Contabilidade 1,5% 
Financeiras / Cartões 0,5% 

Folha Salarial 1,5% 
Imposto sobre a Folha Salarial 1,5% 

Programa de Benefícios 1,0% 
Estoque 1,5% 

Propaganda 1,0% 
 

 Fonte: Autor, 2016.  
 

 A tabela 10 traz a matriz financeira do cenário esperado da Gourmet Ice 
Cream, neste cenário as vendas estimadas para o primeiro ano alcançaram R$ 
617.400,00, enquanto as despesas totalizaram R$ 647.134,00, no que resultou um 
fluxo de caixa negativo no ano 1 de R$ 29.734,00.  

Com os reajustes definidos na tabela 8, o fluxo acumulado para o segundo 
ano neste cenário será de R$ 49.272,27, ano este que ocorrerá o payback. Ao final 
do décimo ano o fluxo de caixa acumulado deverá ultrapassar novecentos mil reais.  

Já a tabela 11 nos apresenta os resultados do cenário otimista do 
empreendimento. Com vendas de 25% acima do esperado, totalizando 13.125 
unidades anuais, sua receita foi de R$ 771.750,00, com um total de despesas de R$ 
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657.938,50.  Também aplicou-se os reajustes aos itens da matriz e ao longo dos dez 
anos o fluxo acumulado da Gourmet Ice Cream atingiu mais de um milhão já no ano 
nove.  

Enquanto no cenário pessimista, tabela 12, as vendas de apenas 7.875 
unidades anuais geraram apenas R$ 463.050,00 de receita, e R$ 636.329,50 de 
despesas. Um cenário bem diferente dos outros. Seu fluxo de caixa acumulado 
tronou-se positivo somente no ano cinco.  

Podemos observar que apesar em nenhum dos cenários aqui apresentados o 
retorno do investimento ocorrerá no primeiro ano. Portanto, optamos por aprofundar 
nas análises financeiras, para isto adiante estão apresentados os payback, simples 
e descontado, VPL, e TIR de cada cenário.  
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Tabela 10 – Resultados da Análise Financeira - Cenário Esperado 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matriz Financeira            Investimentos                       
Ativo Fixo -20.000,00 - - - - - - - - - - 
Capital de Giro -30.000,00 - - - - - - - - - - 
Pré Inauguração -148.000,00 - - - - - - - - - - 

Receitas                       
Vendas - 617.400,00 691.488,00 774.466,56 867.402,55 971.490,85 1.088.069,76 1.218.638,13 1.364.874,70 1.528.659,67 1.712.098,82 

Despesas                       
Aluguel - -54.000,00 -56.700,00 -59.535,00 -62.511,75 -65.637,34 -68.919,20 -72.365,16 -75.983,42 -79.782,59 -83.771,72 
Telefone/Internet - -18.000,00 -18.540,00 -19.096,20 -19.669,09 -20.259,16 -20.866,93 -21.492,94 -22.137,73 -22.801,86 -23.485,92 
Material de escritório - -9.000,00 -9.135,00 -9.272,03 -9.411,11 -9.552,27 -9.695,56 -9.840,99 -9.988,60 -10.138,43 -10.290,51 
Contabilidade - -5.400,00 -5.481,00 -5.563,22 -5.646,66 -5.731,36 -5.817,33 -5.904,59 -5.993,16 -6.083,06 -6.174,31 
Inauguração - -2.500,00 - - - - - - - - - 
Financeiras/Cartões (5%) - -2.340,00 -2.351,70 -2.363,46 -2.375,28 -2.387,15 -2.399,09 -2.411,08 -2.423,14 -2.435,25 -2.447,43 
Folha Salarial - -190.800,00 -193.662,00 -196.566,93 -199.515,43 -202.508,17 -205.545,79 -208.628,97 -211.758,41 -214.934,79 -218.158,81 Imposto sobre a Folha 
Salarial - -190.800,00 -193.662,00 -196.566,93 -199.515,43 -202.508,17 -205.545,79 -208.628,97 -211.758,41 -214.934,79 -218.158,81 
Programa de Benefícios - -30.000,00 -30.450,00 -30.906,75 -31.370,35 -31.840,91 -32.318,52 -32.803,30 -33.295,35 -33.794,78 -34.301,70 
Estoque Inicial - -15.000,00 - - - - - - - - - 
Estoque - -54.000,00 -54.810,00 -55.632,15 -56.466,63 -57.313,63 -58.173,34 -59.045,94 -59.931,63 -60.830,60 -61.743,06 
Propaganda (4,5%) - -27.783,00 -28.060,83 -28.481,74 -28.908,97 -29.342,60 -29.782,74 -30.229,48 -30.682,93 -31.143,17 -31.610,32 
Financiamento/Juros (8%) - -32.076,00 -32.076,00 -32.076,00 -32.076,00 - - - - - - 
Tributos (30%) - -15.435,00 -17.287,20 -19.361,66 -21.685,06 -24.287,27 -27.201,74 -30.465,95 -34.121,87 -38.216,49 -42.802,47 
 *Capital de terceiros (60% do Invest. Inicial + Juros) 
Fluxo de Caixa Acumulado -198.000,00 -29.734,00 49.272,27 119.044,50 198.250,78 320.122,83 421.803,72 536.820,73 666.800,06 813.563,85 979.153,78 Fonte: Autor, 2016. 
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Tabela 11 – Resultados da Análise Financeira - Cenário Otimista 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matriz Financeira            Investimentos                       
Ativo Fixo -20.000,00 - - - - - - - - - - 
Capital de Giro -30.000,00 - - - - - - - - - - 
Pré Inauguração -148.000,00 - - - - - - - - - - 

Receitas                       
Vendas - 771.750,00 864.360,00 968.083,20 1.084.253,18 1.214.363,57 1.360.087,19 1.523.297,66 1.706.093,38 1.910.824,58 2.140.123,53 

Despesas                       
Aluguel - -54.000,00 -56.700,00 -59.535,00 -62.511,75 -65.637,34 -68.919,20 -72.365,16 -75.983,42 -79.782,59 -83.771,72 
Telefone/Internet - -18.000,00 -18.540,00 -19.096,20 -19.669,09 -20.259,16 -20.866,93 -21.492,94 -22.137,73 -22.801,86 -23.485,92 
Material de escritório - -9.000,00 -9.135,00 -9.272,03 -9.411,11 -9.552,27 -9.695,56 -9.840,99 -9.988,60 -10.138,43 -10.290,51 
Contabilidade - -5.400,00 -5.481,00 -5.563,22 -5.646,66 -5.731,36 -5.817,33 -5.904,59 -5.993,16 -6.083,06 -6.174,31 
Inauguração - -2.500,00 - - - - - - - - - 
Financeiras/Cartões (5%) - -2.340,00 -2.351,70 -2.363,46 -2.375,28 -2.387,15 -2.399,09 -2.411,08 -2.423,14 -2.435,25 -2.447,43 
Folha Salarial - -190.800,00 -193.662,00 -196.566,93 -199.515,43 -202.508,17 -205.545,79 -208.628,97 -211.758,41 -214.934,79 -218.158,81 Imposto sobre a Folha 
Salarial - -190.800,00 -193.662,00 -196.566,93 -199.515,43 -202.508,17 -205.545,79 -208.628,97 -211.758,41 -214.934,79 -218.158,81 
Programa de Benefícios - -30.000,00 -30.450,00 -30.906,75 -31.370,35 -31.840,91 -32.318,52 -32.803,30 -33.295,35 -33.794,78 -34.301,70 
Estoque Inicial - -15.000,00 - - - - - - - - - 
Estoque - -54.000,00 -54.810,00 -55.632,15 -56.466,63 -57.313,63 -58.173,34 -59.045,94 -59.931,63 -60.830,60 -61.743,06 
Propaganda (4,5%) - -34.728,75 -35.076,04 -35.602,18 -36.136,21 -36.678,25 -37.228,43 -37.786,85 -38.353,66 -38.928,96 -39.512,90 
Financiamento/Juros (8%) - -32.076,00 -32.076,00 -32.076,00 -32.076,00 - - - - - - 
Tributos (30%) - -19.293,75 -21.609,00 -24.202,08 -27.106,33 -30.359,09 -34.002,18 -38.082,44 -42.652,33 -47.770,61 -53.503,09 
 *Capital de terceiros (60% do Invest. Inicial + Juros) 
Fluxo de Caixa Acumulado -198.000,00 113.811,50 210.807,26 300.700,28 402.452,91 549.588,07 679.575,04 826.306,41 991.817,54 1.178.388,85 1.388.575,29 Fonte: Autor, 2016. 
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Tabela 12 – Resultados da Análise Financeira - Cenário Pessimista 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matriz Financeira            Investimentos                       
Ativo Fixo -20.000,00 - - - - - - - - - - 
Capital de Giro -30.000,00 - - - - - - - - - - 
Pré Inauguração -148.000,00 - - - - - - - - - - 

Receitas                       
Vendas - 463.050,00 518.616,00 580.849,92 650.551,91 728.618,14 816.052,32 913.978,59 1.023.656,03 1.146.494,75 1.284.074,12 

Despesas                       
Aluguel - -54.000,00 -56.700,00 -59.535,00 -62.511,75 -65.637,34 -68.919,20 -72.365,16 -75.983,42 -79.782,59 -83.771,72 
Telefone/Internet - -18.000,00 -18.540,00 -19.096,20 -19.669,09 -20.259,16 -20.866,93 -21.492,94 -22.137,73 -22.801,86 -23.485,92 
Material de escritório - -9.000,00 -9.135,00 -9.272,03 -9.411,11 -9.552,27 -9.695,56 -9.840,99 -9.988,60 -10.138,43 -10.290,51 
Contabilidade - -5.400,00 -5.481,00 -5.563,22 -5.646,66 -5.731,36 -5.817,33 -5.904,59 -5.993,16 -6.083,06 -6.174,31 
Inauguração - -2.500,00 - - - - - - - - - 
Financeiras/Cartões (5%) - -2.340,00 -2.351,70 -2.363,46 -2.375,28 -2.387,15 -2.399,09 -2.411,08 -2.423,14 -2.435,25 -2.447,43 
Folha Salarial - -190.800,00 -193.662,00 -196.566,93 -199.515,43 -202.508,17 -205.545,79 -208.628,97 -211.758,41 -214.934,79 -218.158,81 Imposto sobre a Folha 
Salarial - -190.800,00 -193.662,00 -196.566,93 -199.515,43 -202.508,17 -205.545,79 -208.628,97 -211.758,41 -214.934,79 -218.158,81 
Programa de Benefícios - -30.000,00 -30.450,00 -30.906,75 -31.370,35 -31.840,91 -32.318,52 -32.803,30 -33.295,35 -33.794,78 -34.301,70 
Estoque Inicial - -15.000,00 - - - - - - - - - 
Estoque - -54.000,00 -54.810,00 -55.632,15 -56.466,63 -57.313,63 -58.173,34 -59.045,94 -59.931,63 -60.830,60 -61.743,06 
Propaganda (4,5%) - -20.837,25 -21.045,62 -21.361,31 -21.681,73 -22.006,95 -22.337,06 -22.672,11 -23.012,19 -23.357,38 -23.707,74 
Financiamento/Juros (8%) - -32.076,00 -32.076,00 -32.076,00 -32.076,00 - - - - - - 
Tributos (30%) - -11.576,25 -12.965,40 -14.521,25 -16.263,80 -18.215,45 -20.401,31 -22.849,46 -25.591,40 -28.662,37 -32.101,85 
 *Capital de terceiros (60% do Invest. Inicial + Juros) 
Fluxo de Caixa Acumulado -198.000,00 -173.279,50 -112.262,72 -62.611,29 -5.951,35 90.657,58 164.032,40 247.335,06 341.782,58 448.738,85 569.732,27 Fonte: Autor, 2016. 
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Após a primeira análise financeira de cada cenário, o esperado, otimista, e 
também, o pessimista, foi possível a elaboração das análises dos três métodos de 
investimentos, que complementará a análise já realizada, os métodos propostos são: 
Payback; Valor Presente Líquido – VPL; Taxa Interna de Retorno – TIR, lembrando 
que para este estudo considerou-se uma Taxa Mínima de Retorno – TMA de 15%, 
ou seja, esperamos um retorno mínimo do projeto de 15%.  

O primeiro método de estudo foi o Payback de cada cenário proposto. 
Analisamos tanto o Payback Simples quanto o Descontado, no qual os valores do 
fluxo de caixa são trazidos para valor presente, ou seja, o dinheiro sofre 
desvalorização ao passar dos anos, e ao calcularmos o Payback Descontado 
consideramos isto. Assim o tempo de retorno de um projeto apresenta anos 
diferentes quando analisado pelo Simples e pelo Descontado.  

As tabelas 13 e 14, representam os valores de payback simples e 
descontado, respectivamente, do cenário esperado. Neste primeiro cenário, 
esperado, consideramos uma venda de 10.500 unidades por mês a 4,90 reais cada, 
o que gera uma caixa anual no primeiro ano de R$ 617.400,00, descontando todas 
as despesas atingimos um fluxo de caixa negativo no ano 1 de R$ 29.734; e não 
recuperamos o valor do investimento inicial, R$ 198.000,00, é somente no ano 
quatro, exatamente no terceiro mês do ano que o payback simples é atingido, vide 
tabela 13.  

 
Tabela 13 – Payback Simples - Cenário Esperado 

PAYBACK SIMPLES  
PPBS  Saldo Fluxo de Caixa Saldo 

  0 -R$ 198.000,00 - -R$ 198.000,00  1 -R$ 198.000,00 -R$ 29.734,00 -R$ 227.734,00  2 -R$ 227.734,00 R$ 49.272,27 -R$ 178.461,73 
3 -R$ 178.461,73 R$ 119.044,50 -R$ 59.417,23 PPBS 
4 -R$ 59.417,23 R$ 198.250,78 R$ 138.833,55 -3,596489053 3 anos e 3 

meses 5 R$ 138.833,55 R$ 320.122,83 R$ 458.956,38 
6 R$ 458.956,38 R$ 421.803,72 R$ 880.760,10 
7 R$ 880.760,10 R$ 536.820,73 R$ 1.417.580,83 
8 R$ 1.417.580,83 R$ 666.800,06 R$ 2.084.380,89   
9 R$ 2.084.380,89 R$ 813.563,85 R$ 2.897.944,74 
10 R$ 2.897.944,74 R$ 979.153,78 R$ 3.877.098,52 

 

Fonte: Autor, 2016. 



51 
 

 

Já ao trazermos os valores futuros para valores presentes, utilizando a TMA 
do projeto, o payback descontado é atingido no quinto mês, também do ano quarto, 
vide tabela 14. 

 Tabela 14 – Payback Descontado - Cenário Esperado 
PAYBACK DESCONTADO * *TMA = 15% 

PPBD  Saldo Fluxo de Caixa F.C. Descontado Saldo 
Valor Futuro (FV) Valor Presente (PV) 

0 -R$ 198.000,00 - - -R$ 198.000,00  1 -R$ 198.000,00 -R$ 29.734,00 R$ 25.855,65 -R$ 172.144,35  2 -R$ 172.144,35 R$ 49.272,27 R$ 37.256,91 -R$ 134.887,43 
3 -R$ 134.887,43 R$ 119.044,50 R$ 78.273,69 -R$ 56.613,74 PPBD 
4 -R$ 56.613,74 R$ 198.250,78 R$ 113.350,53 R$ 56.736,79 -5,99348693 3 anos e 5 

meses 5 R$ 56.736,79 R$ 320.122,83 R$ 159.157,62 R$ 215.894,41 
6 R$ 215.894,41 R$ 421.803,72 R$ 182.357,39 R$ 398.251,80 
7 R$ 398.251,80 R$ 536.820,73 R$ 201.810,80 R$ 600.062,59 
8 R$ 600.062,59 R$ 666.800,06 R$ 217.978,12 R$ 818.040,72 
9 R$ 818.040,72 R$ 813.563,85 R$ 231.265,62 R$ 1.049.306,34 

10 R$ 1.049.306,34 R$ 979.153,78 R$ 242.031,84 R$ 1.291.338,18 
 

Fonte: Autor, 2016. 
 

As tabelas seguintes apresentam o payback do cenário otimista, segundo 
cenário analisado. A tabela 15 traz os valores do payback simples da Gourmet Ice 
Cream, onde o valor do investimento inicial é recuperado quase na metade do 
segundo ano. Lembrando que as vendas neste cenário são 25% acima do anterior, 
ou seja, receita de R$ 771.750 no ano 1.  

Tabela 15 – Payback Simples - Cenário Otimista 
PAYBACK SIMPLES  

PPBS  Saldo Fluxo de Caixa Saldo 
  0 -R$ 198.000,00 - -R$ 198.000,00  1 -R$ 198.000,00 R$ 113.811,50 -R$ 84.188,50 PPBS 

2 -R$ 84.188,50 R$ 210.807,26 R$ 126.618,76 -4,792349182 2 anos e 4 
meses 3 R$ 126.618,76 R$ 300.700,28 R$ 427.319,04 

4 R$ 427.319,04 R$ 402.452,91 R$ 829.771,95 
5 R$ 829.771,95 R$ 549.588,07 R$ 1.379.360,02 
6 R$ 1.379.360,02 R$ 679.575,04 R$ 2.058.935,06 
7 R$ 2.058.935,06 R$ 826.306,41 R$ 2.885.241,47 
8 R$ 2.885.241,47 R$ 991.817,54 R$ 3.877.059,01 
9 R$ 3.877.059,01 R$ 1.178.388,85 R$ 5.055.447,86 

10 R$ 5.055.447,86 R$ 1.388.575,29 R$ 6.444.023,15 
 

Fonte: Autor, 2016. 
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A tabela 16 traz os valores do payback descontado do cenário otimista, onde 
as vendas são superiores. Enquanto no simples o payback ocorre no inicio do 
segundo ano, vide tabela 15, o descontado já ocorre mais para o final do ano, vide 
tabela 16.  

Tabela 16 – Payback Descontado - Cenário Otimista 
PAYBACK DESCONTADO * *TMA = 15% 

PPBD  Saldo Fluxo de Caixa F.C. Descontado Saldo 
Valor Futuro (FV) Valor Presente (PV) 

0 -R$ 198.000,00 - - -R$ 198.000,00  1 -R$ 198.000,00 R$ 113.811,50 R$ 98.966,52 -R$ 99.033,48 PPBD 
2 -R$ 99.033,48 R$ 210.807,26 R$ 159.400,57 R$ 60.367,10 -7,455442 2 anos e 7 

meses 3 R$ 60.367,10 R$ 300.700,28 R$ 197.715,32 R$ 258.082,41 
4 R$ 258.082,41 R$ 402.452,91 R$ 230.103,76 R$ 488.186,17 
5 R$ 488.186,17 R$ 549.588,07 R$ 273.242,40 R$ 761.428,57 
6 R$ 761.428,57 R$ 679.575,04 R$ 293.799,04 R$ 1.055.227,61 
7 R$ 1.055.227,61 R$ 826.306,41 R$ 310.639,19 R$ 1.365.866,80 
8 R$ 1.365.866,80 R$ 991.817,54 R$ 324.226,91 R$ 1.690.093,71 
9 R$ 1.690.093,71 R$ 1.178.388,85 R$ 334.971,66 R$ 2.025.065,37 

10 R$ 2.025.065,37 R$ 1.388.575,29 R$ 343.234,57 R$ 2.368.299,95 
 

Fonte: Autor, 2016. 
E por fim, o ultimo cenário analisado é o pessimista, vendas 25% menores do 

que o esperado, gerando uma receita de R$ 463.050,00 no ano 1. Este é o único 
cenário o qual o investimento inicial demora mais do que cinco anos para ser 
recuperado. A tabela 17 apresenta valores do payback simples que ocorre no início 
do ano oito, exatamente no segundo mês do oitavo ano.  

Tabela 17 – Payback Simples - Cenário Pessimista 
PAYBACK SIMPLES  

PPBS  Saldo Fluxo de Caixa Saldo 
  0 -R$ 198.000,00 - -R$ 198.000,00  1 -R$ 198.000,00 -R$ 173.279,50 -R$ 371.279,50  2 -R$ 371.279,50 -R$ 112.262,72 -R$ 483.542,22  3 -R$ 483.542,22 -R$ 62.611,29 -R$ 546.153,51 

4 -R$ 546.153,51 -R$ 5.951,35 -R$ 552.104,86 
5 -R$ 552.104,86 R$ 90.657,58 -R$ 461.447,28 
6 -R$ 461.447,28 R$ 164.032,40 -R$ 297.414,88 
7 -R$ 297.414,88 R$ 247.335,06 -R$ 50.079,82 PPBS 
8 -R$ 50.079,82 R$ 341.782,58 R$ 291.702,76 -2,060171937 8 anos e 2 

meses 9 R$ 291.702,76 R$ 448.738,85 R$ 740.441,61 
10 R$ 740.441,61 R$ 569.732,27 R$ 1.310.173,88 

 

Fonte: Autor, 2016. 
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E ao trazermos os valores futuros a valores presentes, o payback descontado, 
se dá apenas no último ano anlaisado. É o maior tempo de retorno do investimento 
inicial que o projeto apresenta, dez anos e dois meses.  

Tabela 18 – Payback Descontado - Cenário Pessimista 
PAYBACK DESCONTADO * *TMA = 15% 

PPBD  Saldo Fluxo de Caixa F.C. Descontado Saldo 
Valor Futuro (FV) Valor Presente (PV) 

0 -R$ 198.000,00 - - -R$ 198.000,00  1 -R$ 198.000,00 -R$ 173.279,50 -R$ 150.677,83 -R$ 348.677,83 

 2 -R$ 348.677,83 -R$ 112.262,72 -R$ 84.886,74 -R$ 433.564,57 
3 -R$ 433.564,57 -R$ 62.611,29 -R$ 41.167,94 -R$ 474.732,51 
4 -R$ 474.732,51 -R$ 5.951,35 -R$ 3.402,70 -R$ 478.135,21 
5 -R$ 478.135,21 R$ 90.657,58 R$ 45.072,84 -R$ 433.062,37 
6 -R$ 433.062,37 R$ 164.032,40 R$ 70.915,73 -R$ 362.146,64 
7 -R$ 362.146,64 R$ 247.335,06 R$ 92.982,41 -R$ 269.164,23 
8 -R$ 269.164,23 R$ 341.782,58 R$ 111.729,33 -R$ 157.434,90 PPBD 
9 -R$ 157.434,90 R$ 448.738,85 R$ 127.559,59 -R$ 29.875,31 10 anos e 

2 meses 10 -R$ 29.875,31 R$ 569.732,27 R$ 140.829,10 R$ 110.953,79 -2,54566512 
 

Fonte: Autor, 2016. 
 
Em nenhuma das análises de payback o investimento inicial não é 

recuperado, ou seja, o projeto se mostrou viável em todos os três cenários analisado 
de payback. Uns apresentam recuperação mais rápida, como vemos, nos cenários 
esperado e otimista, tabelas 15 e 16, e em outros cenários, como o pessimista, o 
retorno somente ocorre após o oitavo ano analisado, tabelas 17 e 18.  

Após a primeira análise financeira e payback, elaboramos o VPL e a TIR em 
cada um dos cenários propostos. Os cálculos foram feitos utilizando-se fórmulas do 
Excel, assim como o VP dos paybacks descontados. 

A tabela 19 apresenta o VPL e a TIR do cenário esperado. Em ambas as 
análises o projeto é viável, pois seu VPL é positivo e a TIR é maior que a TMA, ou 
seja, após trazermos todos os valores para o momento zero e descontar o 
investimento inicial, R$ 198.000,00, tivemos um retorno de R$ 552.623,04 neste 
cenário.  

Além de que a taxa interna de retorno do projeto se mostrou superior a taxa 
mínima de retorno que esperávamos do empreendimento. A TMA fixada para este 
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projeto foi de 15%, mas o projeto trouxe um retorno de 35,79%. O cenário esperado 
se apresentou viável em todas as análises financeiras realizadas. 

 
Tabela 19 – VPL e TIR da Gourmet Ice Cream no Cenário Esperado 

VPL * TIR 
R$ 552.623,04 35,79% 

Fonte: Autor, 2016. 
 Para o cenário otimista, vendas superiores, o VPL também se apresentou 

positivo, e a TIR maior que a TMA, tornando-o viável neste cenário. A tabela 20 traz 
os resultados deste cenário. Podemos verificar que o VPL é superior em R$ 
400.000,00, aproximadamente, ao cenário anterior, porém a taxa interna de retorno 
atingiu 78,64%, se mostrando muito mais elevada no otimista.  

 Tabela 20 – VPL e TIR da Gourmet Ice Cream no Cenário Otimista 
VPL * TIR 

R$ 935.851,70 78,64% 

Fonte: Autor, 2016. 
 

E por fim, analisamos o VPL e a TIR do cenário pessimista. Este cenário é o 
mais delicado, apesar de ser viável em relação ao payback, ou seja, a recuperação 
do dinheiro estar no limite do décimo ano analisado. Em relação ao VPL e a TIR este 
cenário não se mostrou viável, uma vez que seu VPL foi negativo, vide tabela 21, 
assim como sua TIR ser inferior a TMA, afirmando a inviabilidade deste cenário. 

Tabela 21 – VPL e TIR da Gourmet Ice Cream no Cenário Pessimista 
VPL * TIR 

-R$ 226.605,63 2,99% 

Fonte: Autor, 2016. 
 

Ao concluímos essas análises podemos afirmar que o projeto é viável em 
apenas dois dos cenários estudados. Ou seja, a análise financeira aqui apresentada 
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comprovou que a abertura de uma mini fábrica de picolés gourmet no mesmo 
espaço de sua comercialização é viável, no cenário esperado e otimista, porém se 
sob a perspectiva pessimista o projeto se tornou inviável.  

Podemos reafirmar isto ao analisarmos a tabela 22, esta traz um resumo da 
análise financeira dos cenários.  

 
Tabela 22 – Resumo da Análise Financeira em todos os Cenários 

Cenário Unidades Preço Unit. Receita PPBS PPBD VPL TIR % TMA % Quant./ mês  R$ R$ / mês 
Otimista 13.125 

4,9 
R$ 64.312,50 2 anos e 4 

meses 
2 anos e 7 

meses R$ 935.851,70 78,64% 
15% Esperado 10.500 R$ 51.450,00 3 anos e 3 

meses 
3 anos e 5 

meses R$ 552.623,04 35,79% 
Pessimista 7.875 R$ 38.587,50 8 anos e 2 meses 10 anos e 2 meses -R$ 226.605,63 2,99% 
Fonte: Autor, 2016. 
 

A tabela acima nos mostra um panorama geral da análise financeira que 
fizemos do projeto. Com investimento inicial de R$ 198.000,00, podemos concluir 
que todos os cenários analisados a abertura do projeto é viável, uma vez que todos 
os valores de payback, tanto o simples quanto o descontado, são inferiores ao 
tempo limite determinado pelos investidores, que não deveria ser superior a dez 
anos, na pior das hipóteses, cenário pessimista, o payback ocorre no início do último 
ano, ou seja, dentro do prazo.  

Em relação ao valor presente líquido, concluímos que estes são suficientes, 
para o projeto, porém, em apenas dois dos três cenários, ou seja, o investimento 
inicial está sendo recuperado e ainda gerando um lucro de R$ 935.851,70, no 
cenário otimista, de R$ 552.623,04, cenário esperado. Porém no cenário pessimista 
o projeto é inviável, pois seu VPL é negativo em R$ 226.605,63. Tornando o projeto 
viável no cenário otimista e esperado, neste método de análise.  

E por fim, último método de análise, Taxa Interna de Retorno – TIR, 
verificamos ser viável, também, em dois dos três cenários analisados. Com TIR 
inferior a TMA, no cenário pessimista, vide tabela 22, o projeto se tornou inviável. 
Nos demais sendo viável. 
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Concluímos então que a implantação da Gourmet Ice Cream na cidade de 
Londrina – PR é viável em dois dos três cenários analisados neste estudo.  
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6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 
Ao finalizar a análise financeira do projeto da Ice Cream Gourmet na cidade 

de Londrina - PR concluímos que nos cenários esperado e otimista o projeto é viável 
apresentando retorno acima do esperado pelos acionistas, porém no cenário 
pessimista concluímos o oposto. Ou seja, caso o pior cenário se concretize a taxa de 
retorno do investimento será bem abaixo do esperado pelos acionistas, que 
estipularam uma taxa mínima de retorno de 15%. 

Para evitarmos que o cenário pessimista se concretize se faz necessário o 
investimento na divulgação da marca, uma vez que será um produto já conhecido, a 
o picolé gourmet, porém com diferencial de produção e comercialização no mesmo 
local, devemos ser cuidadosos com o preço que será praticado, apesar de ser um 
produto premium, elevar o valor em demasia pode acarretar na concretização do 
cenário pessimista, onde as vendas não alcançam nem 8.000 unidades por mês, 
além do projeto não recuperar o investimento nos 10 anos estipulados.  

Devemos ter muito cuidado no momento de implantação do projeto, 
principalmente no momento de contratação da equipe da Ice Cream Gourmet, pois 
queremos que nossos clientes desfrutem de uma experiência nova, que eles saiam 
da sua área de conforto, que descubram como aquele produto do cotidiano é 
fabricado. Por isso a equipe deverá passar por um período de treinamento, assim 
todos estarão aptos a responderem a qualquer questionamento dos fregueses.  

Ofertar um produto de excelente qualidade atrelado a um atendimento 
diferenciado proporcionando uma experiência nova aos londrinenses e visitantes é o 
grande desafio a ser enfrentado pela Ice Cream Gourmet, e para que isto seja 
alcançado todo o estudo aqui realizado se fará fundamental para o longo caminho 
que vamos percorrer com a implantação da loja/fábrica.  
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7. CONCLUSÕES 
Ao longo dos anos o sorvete vem ganhando cada vez mais espaço na mesa 

da população mundial, mesmo que o Brasil ainda não esteja no topo deste ranking, 
ele ainda é considerado uma grande potência de consumo desta delícia gelada.  

O tabu que o brasileiro criou que somente se consome sorvete no verão está 
sendo quebrado a cada ano que passa. Como apresentado no inicio do estudo, o 
brasileiro está aprendendo diferentes formas de incluir os diversos tipos de sorvetes 
em todas as estações do ano.  

Além de ser delicioso é um investimento que apresenta alto índice de retorno 
em curto espaço de tempo, o que está atraindo muitos investidores. Então o que 
devemos fazer para não sermos apenas outro vendedor de sorvete? É o que o 
projeto da Ice Cream Gourmet traz. Fabricar e comercializar no mesmo local é um 
projeto ousado, pois se torna uma mini indústria e um comércio no mesmo espaço 
físico, assim temos que nos cercar de pessoas que acreditam no projeto e trabalhem 
para que se concretize da melhor maneira possível.  

O presente estudo teve por objetivo avaliar a importância da elaboração do 
plano de negócios para a avaliação da viabilidade de abertura de uma mini 
fábrica/loja de picolés gourmet, na cidade de Londrina – PR. Denominada de Ice 
Cream Gourmet, ao longo do estudo. 

Concluímos através das análises que o projeto se mostrou viável apenas em 
dois dos três cenários analisados. Todos os cenários utilizaram-se uma taxa mínima 
de retorno de 15%, além de um período de 10 anos a ser analisado. No cenário 
esperado e no otimista a viabilidade foi alcançada, porém no pessimista não foi 
possível.  

Portanto podemos perceber que a elaboração de um plano de negócio para 
analisar sua viabilidade é fundamental, assim temos uma análise previa do projeto, 
saber as possíveis direções que o projeto poderá tomar ao ser implantado é 
essencial para o sucesso, mas não somente isto trará o tão sucesso esperado.  
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Atrelar um bom plano de negócio com a equipe ideal, ou seja, um bom 
empreendimento é uma fórmula de diferentes estruturas que se fundem para o 
mesmo propósito. O sucesso ou não do projeto.   
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