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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Este plano de negócio tem por objetivo o estudo da ampliação da empresa Chicken Farm - 

American Chicken, empresa atualmente de sucesso no ramo gastronômico, tendo como base 

da sua criação, a necessidade de proporcionar uma experiência diferenciada em gastronomia 

de alta qualidade e baixo custo operacional, com foco no atendimento a família de todas as 

classes, utilizando como produto principal, a carne de aves. Criada em formato de franquia, e 

sistema colaborativo, onde o cliente faz o pedido no balcão e retorna para retirar o mesmo por 

sistema de senha, apostando em produtos diferenciados, elaborados utilizando somente carne 

de aves, seus principais produtos oferecidos são: cortes de frango empanado, fritos e 

embalados em baldes de 04 tamanhos, cortes de frango grelhado, lanches com hambúrguer de 

frango, porções e diversos molhos produzidos na própria empresa, que além de deliciosos eles 

aumentam o ticket médio de venda por cliente. Todo o processo de corte e preparação, são 

feitos na própria empresa, as embalagens dos produtos (baldes e caixas), tanto para o 

consumo no salão ou para delivery, são descartáveis e recicláveis.  

A empresa está localizada na região sul do Paraná, na cidade de União da Vitória, cidade 

gêmea de Porto União em Santa Catarina, onde as cidades são divididas apenas pela linha 

férrea, polo econômico de mais de 12 cidades em seu entorno. 

Após 02 anos de trabalho e em constante crescimento, a empresa Chicken Farm - 

American Chicken, evidenciou a impossibilidade da empresa em evoluir, pois hoje atende um 

fluxo médio diário de 70 pedidos mesas e 65 pedidos delivery, com apenas 02 canais de 

distribuição (balcão e delivery via telefone), trabalhando em sua capacidade máxima em quase 

todas as noites, havendo recusa de pedidos devido a estrutura atual não suprir a demanda no 

atendimento e por seu canal de delivery ser apenas por telefone, não havendo outros meios de 

pedido.  

A empresa possui uma equipe de 08 funcionários, 05 na produção, 01 embalando os 

pedidos produzidos e 02 no atendimento (delivery e balcão), seu faturamento médio mensal 

atual é de R$92.030,38, em capacidade máxima.  

Com a ampliação da empresa Chicken Farm - American Chicken, estaremos 

modernizando e ampliando o atendimento, introduzindo um novo sistema, aumentando a área 

de venda do local e a capacidade produtiva. Com o novo sistema, será criado novos canais 
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para delivery e modernização dos já existentes, os pedidos feitos por telefone terão maior 

agilidade e eficiência com a criação de uma central de delivery, via aplicativo e via website, 

duas ferramentas atuais que juntas a nova central de delivery, dobrará a capacidade de receber 

novos pedidos, o que resultará inicialmente no aumento de 20% no atendimento. Na estrutura 

do local, o aumento do salão, que atualmente atende 65 lugares sentados, passará a atender 

mais 12 pessoas, totalizando 77 clientes sentados, também tendo um aumento imediato 

significativo de 10%, sendo que além do aumento de lugares sentados o fluxo dos clientes no 

interior do salão aumentará, pois terá maiores espaços e ambientação mais moderna. Sobre a 

ampliação da capacidade produtiva, terá um novo espaço com o dobro do tamanho atual, com 

novo layout, facilitando a logística da produção, um ambiente setorizado com novos 

equipamentos, mais modernos e de maior capacidade produtiva, gerando um aumento inicial 

de 50% na produção, podendo chegar a 150% de sua produção atual após a contratação de 2 

novos colaboradores. 

O resultado esperado, é o aumento de 30% nos pedidos feitos no balcão e delivery, já 

no primeiro mês. O aumento do faturamento realista no primeiro mês, será em torno de 30%, 

podendo chegar a um quadro otimista de 40%, aumentando gradativamente nos próximos 

meses, este crescimento de 30% representa o valor de R$ 27.609,11 de faturamento médio 

mensal, sendo que este valor refere-se aos pedidos não atendidos atualmente, por falta de 

novos canais, mais lugares no salão e aumento produtivo. O custo da ampliação, com 

reformas, aquisição de novos equipamentos, novo sistema e contratação de novos 

funcionários, será de R$ 91.300,00, tendo o retorno estimado do capital investido em 12 

meses. Além de todo o faturamento e retorno do investimento, outro item importante de 

retorno, é a satisfação do cliente, em ser melhor atendido, com qualidade e agilidade, 

diminuindo tempo de espera com a mesma qualidade nos produtos consumidos. 

Com tudo, conclui-se que esse investimento é assertivo, necessário e extremamente 

viável e de retorno de investimento rápido, visto que o negócio atual é um case de sucesso. 
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2.  A Empresa – Descrição Geral 

O presente trabalho discorre sobre a empresa brasileira, denominada Chicken Farm - 

American Chicken, sendo única, ou seja, sem filiais, atualmente situada no interior do estado 

do Paraná, no município de União da Vitória, vizinha e gêmea da cidade de Porto União, 

estado de Santa Catarina, ambas juntas somam uma população de 100 mil habitantes. 

Trata-se de uma empresa do ramo alimentício, com foco em um público familiar, a 

qual contempla um excelente espaço kids e trabalha simultaneamente com o serviço de balcão 

e delivery. Na questão do serviço relacionado às mesas para o salão, trabalhamos com sistema 

colaborativo, ou seja, há a escolha e a realização do pedido em balcão e a retirada somente no 

mesmo. Quando o pedido fica pronto aciona-se uma senha para que o cliente identifique a 

finalização de seu pedido e então faça a retirada. Ainda no âmbito de atendimento, a empresa 

não possui a opção de atendimento via aplicativo ou site, o que se torna uma fraqueza que 

será abordada posteriormente neste mesmo projeto de estruturação e ampliação da empresa. 

 Em relação ao seu layout físico, subdivide-se em nove partes, sendo elas: varanda, 

salão, caixa, passa prato, cozinha, espaço kids, banheiros, estoque e refeitório. Em sua 

varanda o espaço total divide-se em dois, lado direito e lado esquerdo, contornados por 

arbustos com uma capacidade total de vinte pessoas sentadas, com mesas amarelas adesivas 

com a logo marca em um ambiente parcialmente aberto, o que o torna um local de grande 

ventilação.  

Em seu salão há uma capacidade total de 65 pessoas sentadas e distribuídas nas 13 

mesas ofertadas, sendo estas mesas de madeira com cadeiras e acento de estofado amarelo. A 

área de caixa separa-se do salão por um balcão que contempla dois computadores, duas 

impressoras, sendo um voltado a coleta de pedidos para delivery e o outro voltado a coleta de 

pedidos para consumo no salão, três geladeiras com as bebidas ofertadas e uma chopeira, 

além de contar com um sistema de senha para a retirada de pedidos. O ambiente do passa 

prato é responsável pela triagem de pedidos, identificando quais irão ao salão e quais sairão 

para entrega, nele há uma bancada para trabalho além de conter embalagens para a finalização 

dos pedidos. A cozinha funciona com 5 colaboradoras, que desenvolvem todas as atividades 

relacionadas ao preparo e produção dos pratos, contando com um completo maquinário com 

mais de vinte equipamentos, entre eles fritadeiras, geladeiras, chapa e fornos. Em relação ao 

seu quadro de funcionários, estrutura-se com uma gerente, responsável pela organização e 
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estruturação da equipe de trabalho, uma caixa, responsável pela coleta de pedidos e à 

administração do caixa de modo geral, uma responsável pelo passa prato, embalando e 

organizando os pedidos e além de 5 auxiliares de cozinha, responsáveis pela preparação e 

produção do rol de pratos. Seu espaço kids contempla diversos brinquedos, desde piscina de 

bolinha a mini escorregador, quadros para colorir, televisão com desenhos, um ambiente 

colorido. Sua área voltada aos banheiros divide-se em banheiro masculino e feminino além de 

contar com acessibilidade total a pessoas com necessidades especiais e trocadores para bebês. 

 Seu estoque organiza-se para evitar perdas devido a validade, utilizando a ferramenta 

PEPS, ou seja, primeiro que entra primeiro que sai, pois a empresa trabalha com itens 

perecíveis, logo precisa utilizar primeiro os materiais que estão próximos da data de 

vencimento. Também há um espaço voltado à área de refeição e integração dos colaboradores. 

2.1. Missão 

Fornecer alimento de qualidade acima de tudo, com preço justo, atendendo os clientes 

com dedicação seja no restaurante ou em casa. 

2.2. Visão  

Ser referencia como franquia de sucesso junto ao cliente e ao franqueado, mantendo 

qualidade superior nos produtos e atendimento, com uma marca sólida e confiável. 

2.3. Valores 

Pessoas em 1º lugar, atenuar o relacionamento do cliente com nossa marca, ser líder do 

mercado, transparência com o cliente, qualidade superior, alta performance, atitude, 

comprometimento, respeito, ética e educação. 

2.4. Vantagem competitiva 

Trata-se de uma empresa do ramo alimentício, com foco em um público familiar, a 

qual contempla um excelente espaço kids e trabalha simultaneamente com o serviço de balcão 

(sistema colaborativo) e delivery. Produz e oferta frango frito no balde em sete diferentes 

cortes, além de lanches diferenciados, porções e atualmente itens voltados ao público fitness, 

com opções ainda mais saudáveis. Após a ampliação, atenderemos via aplicativo de celular da 

própria Chicken Farm - American Chicken, sem outros restaurantes no mesmo aplicativo, 

como existe no mercado (ifood, ai quefome, etc...), o mesmo terá a facilidade de compra via 

web site, com cardápio intuitivo e de fácil utilização, além do atendimento pessoal no local. 
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2.5. Tecnologia 

Frango frito, crocante e quentinho, com qualidade superior entregue em sua casa ou 

para comer no local, podendo ser comprado por telefone, aplicativo para celular ou web site. 

A produção contará com um novo espaço, com balcões condimentados e refrigerados, 

fritadeiras de alta performance e matéria prima padronizada de alta qualidade, resultando em 

um produto de primeira linha. 

2.6. Marca 

Após 02 anos de trabalho em União da Vitória, nossa marca já é reconhecida em mais 

de 12 cidades em seu entorno, chegando a ter interessados em obter a franquia nacionalmente, 

com proposta em João Pessoa, Manaus, São Paulo e muitas cidades do Paraná e Santa 

Catarina. 

2.7. Mercado 

A empresa Chicken Farm - American Chicken encontra-se em uma região com mais de 

doze cidades localizadas em seu entorno, não possuindo concorrência direta, ou seja, não 

existe um restaurante ou lanchonete que sirva especificamente frango frito no balde e lanches 

de frango, porém, possui a concorrência indireta dos restaurantes que atuam com outras 

opções, fator este que em uma cidade de pequeno porte potencializa-se. 

Buscando sempre novos clientes e aumento no publico, tanto familiar, a Chicken Farm 

- American Chicken investe constantemente em opções para estes públicos, como no espaço 

kids, inovando na região, trazendo comodidade para os pais, onde seus filhos podem brincar 

confortavelmente enquanto eles se divertem, comendo e bebendo. Para o publico jovem e 

casais, temos o espaço na varanda, coberto e aberto para desfrutar do ar livre. A Chicken 

Farm - American Chicken é o único e exclusivo local que trabalha somente com carne de aves 

em seu cardápio, com um ambiente descontraído e étnico, lembrando as fazendas norte 

americanas. 

2.8. Fornecedores 

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o Brasil é 

o segundo maior produtor mundial de carne de frango, atrás apenas dos Estados Unidos. Além 

de maior produtor, o Paraná é o maior exportador de frango do Brasil. O Estado foi 

responsável por 33,6% da produção nacional, equivalente a 1,9 bilhões de cabeças. (Franco, 
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Ana Silvia Martins - A AVICULTURA NO BRASIL, IPARDES – INSTITUTO 

PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, ANÁLISE 

CONJUNTURAL, v.39, n.1-2/jan./fev. 2017, 

http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/bol_39_1_c.pdf )  

Com este cenário favorável, a empresa trabalha solida, não tendo problemas com 

fornecimento de carne de aves, o mesmo acontecendo com o fornecimento de hortaliças e 

pães para lanches, este por ultimo, vem de uma das empresas pertencente a família da 

proprietária, e as hortaliças de uma distribuidora que já distribui em outro restaurante 

pertencente a mesma. E por se tratar de itens de consumo comum, não será um fator 

preocupante para o aumento de produção. 

2.9. Consumidor 

Foi destacado que a produção e consumo de carne de frango no País e no mundo se 

deve a diversos fatores. Conforme especialistas, desde a década de 1990, a proteína avícola 

foi a que mais lançou novidades em produtos alimentares do que todas as demais carnes 

juntas. Além disso, a carne de frango e derivados têm preços acessíveis e sempre estão 

disponíveis nos estabelecimentos comerciais preferidos dos consumidores (Sperafico, Dilceu 

– Frente Parlamentar da Agropecuária, http://www.fpagropecuaria.org.br/artigos/producao-e-

consumo-de-carne-de-frango-no-brasil-e-no-mundo#.Wm5yI9-nHIU ). 

Os fatores determinantes do crescimento do consumo de carne de frangos no Brasil 

são: 

Alta inserção tecnológica no setor que possibilitou a queda no preço do frango ao 

produtor, e a transmissão para o consumidor destas vantagens. Diminuição dos custos de 

transação decorrente da implantação de sistemas coordenados de produção, industrialização e 

comercialização. Mudanças nos hábitos dos consumidores brasileiros. Tais mudanças de 

hábitos estão relacionadas ao menor tempo disponível para se efetuar trabalhos domésticos e a 

percepção de saúde do produto. Melhoria na renda da economia brasileira nos últimos 15 

anos, aliado a melhoria na distribuição de renda na sociedade. (Filho, Jonas Irineu dos 

Santos ; Miele, Marcelo; Martins, Franco Muller; Talamini, Dirceu João Duarte – 

EMBRAPA, 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/frango_de_corte/arvore/CONT000fy1j9mko02

wx5ok0pvo4k3z9kscuy.html ). 

http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/bol_39_1_c.pdf
http://www.fpagropecuaria.org.br/artigos/producao-e-consumo-de-carne-de-frango-no-brasil-e-no-mundo#.Wm5yI9-nHIU
http://www.fpagropecuaria.org.br/artigos/producao-e-consumo-de-carne-de-frango-no-brasil-e-no-mundo#.Wm5yI9-nHIU
mailto:jonas@cnpsa.embrapa.br
mailto:jonas@cnpsa.embrapa.br
mailto:franco@cnpsa.embrapa.br
mailto:talamini@cnpsa.embrapa.br
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/frango_de_corte/arvore/CONT000fy1j9mko02wx5ok0pvo4k3z9kscuy.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/frango_de_corte/arvore/CONT000fy1j9mko02wx5ok0pvo4k3z9kscuy.html
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Os clientes que buscam a empresa, procuram produtos de qualidade aliados à preços 

acessíveis e com um atendimento diferenciado, personalizado, tudo isso em ambiente 

familiar, além de uma entrega em tempo limite com serviço de delivery. Os clientes que o 

empreendimento absorve são de grande amplitude tanto em relação a faixa etária quanto ao 

poder aquisitivo o que faz com que toda o público frequente o restaurante e não apenas 

pessoas de locais específicos, não havendo  uma limitação. 
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3. Análise de Mercado 

Para concretizar as ideias iniciais de ampliação e estruturação da empresa Chicken 

Farm - American Chicken foram realizadas pesquisas a partir do website intitulado Google 

Forms para entender o que o público alvo define como realmente necessário. Como é possível 

observar nos gráficos abaixo a maior porcentagem no rol de participantes, foram mulheres e 

na faixa etária de 30 a 40 anos, combinado a cidade de União da Vitória, demonstrando o que 

já é conhecido de forma empírica pela empresa, ou seja, o foco em atendimento a famílias. 

 

Gráfico 1 – Pesquisa de Gênero 

 

 

Gráfico 2 – Pesquisa de faixa etária 



18 

 

 

 

Gráfico 3 – Pesquisa de cidade 

 

Quase em sua totalidade, 84,5% dos participantes da pesquisa tem por hábito sair para 

comer fora de casa, um ponto bastante relevante à futura ampliação de do restaurante, ou seja, 

reestruturação da cozinha, ampliação do salão e consequentemente o aumento no número de 

mesas além da contratação de novos funcionários para suprir a demanda, em contra partida o 

público que não vai habitualmente a um restaurante, pede em casa por meio de delivery, 

totalizando 12,1%. 

 

Gráfico 4 – Pesquisa de hábito 
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Os que comparecem ao restaurante, dentre sua maioria, tem por hábito frequentar 

restaurantes em média três vezes na semana, a partir de nossos indicadores e correlacionando 

ao hábito alimentar do que é pedido, as opções ‘’Lanches’’ e ‘’Porção/frango no balde’’ se 

sobressaíram em relação aos demais alimentos que constavam nas opções, além de um gasto 

estimado de R$40,00 a R$60,00, estes pontos indicam um dos fortes aspectos do restaurante 

pois a população busca exatamente o que é ofertado: qualidade com preço justo, nos 

mostrando então a rentabilidade da ampliação geral devido ao provável crescimento da 

demanda. 

  

Gráfico 5 – Pesquisa de frequência 

 

 

Gráfico 6 – Pesquisa de preferência 
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Gráfico 7 – Pesquisa de gasto médio geral 

 

Foi aferido na pesquisa que 56,7% das pessoas estariam propostas a pagar acima de 

R$14,00 em um lanche, o que é em média o preço dos lanches da Chicken Farm - American 

Chicken. Do mesmo modo foi percebido que dentre um rol de cinco opções, 50% da 

população estudada, optaria por fazer pedido via aplicativo, ou seja, constata-se que com a 

falta da opção de pedido por aplicativo a empresa tende a não estar englobando uma fatia do 

mercado. O exemplificado acima é encontrado nos seguintes gráficos: 

 

 

Gráfico 8 – Pesquisa de valor médio a ser pago em um lanche 
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Gráfico 9 – Pesquisa de modo de realizar o pedido 

 

Com esta pesquisa foram acentuadas as necessidades de: melhoria do espaço físico a 

qual tange tanto a parte de cozinha como a parte em relação a recepção dos clientes além de 

aumentar o quadro de funcionários devido ao aumento da demanda e o início do uso de um 

aplicativo e site. 

3.1 Análise Setorial  

3.1.1. Setor inserido  

A empresa está inserida no comércio e preparação de alimentos, utilizando somente 

carne de aves, nos mais diversos cortes e modalidades de pratos, desde os cortes empanados, 

fritos e nos baldes, porções e lanches em geral, possuindo também a linha de grelhados e 

saladas, assim atuando também sobre outro público diferenciado em relação a alimentação 

ftness. 

3.1.2. Fornecedores 

Em relação aos fornecedores de matéria-prima, existe um rol de empresas que mantém 

negociação, frisando sempre pelos fornecedores de confiança, renomados, com segurança 

alimentar, sendo analisadas marcas da matéria prima, assim como certificações associadas, 

dessa forma é garantida a qualidade do produto final. Ainda no que tange aos fornecedores 

existe certa exclusividade, porem não deixando de pesquisar novos fornecedores e valores 
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para poder haver sempre o poder da barganha junto ao fornecedor, mesmo que comprada em 

grande quantidade. 

3.1.3. Ameaças 

Ainda na análise setorial encontra-se a questão de ameaças a empresa. Foram 

identificadas como ameaças fatores, que se concretizados poderiam ser contrapontos 

negativos a empresa, dentre eles estão a abertura de concorrentes diretos e também não vencer 

o aumento de demanda. De forma oposta as ameaças, existem as oportunidades, foram 

constatadas como as seguintes: crescimento e desenvolvimento de franquia, expansão no 

serviço de delivery, organização para atendimento de motoboy sem contato com o restaurante, 

estruturação, padronização, melhoria de processos na cozinha, estruturação de estoque e 

layout interno, desenvolvimento da ampliação do espaço kids e padronização na fabricação de 

molhos que acompanham os lanches. 

3.1.4 Macro Ambiente 

No que tange a análise setorial ainda é de incontestável importância ressaltar o macro 

ambiente, o qual consiste em tudo que está circulando ao redor do negócio, ou seja, o aspecto 

externo, como está a economia, logo quanto as pessoas podem gastar e qual incentivo a 

população necessita para gastar na empresa, seja por meio de promoções ou por meio da 

criação do desejo de consumo. As questões externas propiciadas pela análise do macro 

ambiente constatam o que a sociedade necessita que a empresa realize para chamar atenção da 

mesma, pois o macro ambiente nada mais é que entender o comportamento de seus clientes e 

os fatos que os afetam e afetam o consumo dos mesmos. 

3.2. Análise da Demanda 

3.2.1 Perfil Cliente 

Dentro da análise da demanda o perfil do cliente é de incontestável importância, e o perfil 

do cliente da empresa discutida é geograficamente do Sul do Brasil. Os clientes são de 

diversas faixa etárias, por se tratar de perfil familiar. As pessoas que frequentam o restaurante 

são famílias que necessitam de um espaço que abranje desde a criança ao idoso, para todas as 

idades, podendo assim se reunir tranquilamente gerando um espaço aconchegante, moderno e 

confortável. 

3.2.2. Segmento  
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Atuando no seguimento de fast-food a Chicken Farm – American Chicken tem como 

valores dos produtos oferecidos a amplitude de R$ 15,00 a R$ 55,00 sendo o ticket médio de 

compra de aproximadamente R$ 34,60. Além de sempre inovar na produção de lanches e 

cortes de frango; a tendência atual da empresa também está em desenvolver novos itens na 

linha saudável - light, buscando suprir esse público, que busca uma alimentação específica. 

Este público faz parte do mercado potencial da empresa, ou seja, um público que ainda será 

conquistado e que o mercado tem deficiência em atender. Além das pessoas que procuram 

alimentação saudável, um mercado potencial em questão é o público infantil, as crianças, que 

já são o foco da instituição; porém com uma melhor divulgação e iniciativas focadas em 

desenvolver maior contato com este público o número de frequentadores e clientes fidelizados 

tende a crescer. Portanto o mercado em estudo (crianças e famílias) é considerado em 

potencial, como exemplificado a cima, pois ainda há muito a ser explorado. 

3.2.3. Quantificação 

Por se tratar de uma empresa em pleno trabalho, com 02 anos de abertura, a empresa já 

tem uma determinada quantidade média de produtos vendidos durante o mês, que demonstra o 

gargalo do atendimento, sem perspectiva de aumento devido a falta de estrutura da produção, 

atendimento e delivery. Buscamos aumentar inicialmente em 30% as vendas já no primeiro 

mês, após a reestruturação abordada neste plano de negócios. 

3.2.4. Preço  

A margem de lucro praticado na empresa Chicken Farm - American Chicken, varia 

dependendo o produto vendido, temos uma margem de lucro bruto sobre os cortes de frango, 

que podem variar de 100% à 150%, os de menor porcentagem, são os produtos chaves, o “pão 

quente” da empresa, também praticamos porcentagens semelhantes nas porções e lanches. Por 

se tratar de um produto de baixo custo, com um custo operacional baixo, podemos oferecer ao 

nosso cliente um produto de qualidade e com um baixo valor de compra, mas com um grande 

valor agregado, que garante venda mesmo em dias propícios a ter pouco movimento. 

Segue todos os produtos vendidos pela empresa Chicken Farm - American Chicken nas 

tabelas abaixo: 
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Baldes 
        

Tamanhos  P M G Familia 

        

F. Passarinho  R$ 29,90 R$ 32,90 R$ 59,90 ------------ 

Drummet  R$ 18,90 R$ 20,90 R$ 24,90 R$ 39,90 

Tulipa  R$ 18,90 R$ 24,90 R$ 29,90 R$ 49,90 

Sassame  R$ 17,90 R$ 19,90 R$ 24,90 R$ 42,90 

Peito   R$ 17,90 R$ 19,90 R$ 24,90 R$ 42,90 

Tirinhas  R$ 18,90 R$ 22,90 R$ 29,90 ------------ 

Pipoca  R$ 18,90 R$ 22,90 R$ 29,90 ------------ 

Mista  ------------ ------------ R$ 49,90 R$ 59,90 

Coração  R$ 28,90 ------------ ------------ ------------ 

Peito Grelhado  R$ 21,90 ------------ ------------ ------------ 

Salada   R$ 14,90 ------------ ------------ ------------ 

 

Tabela 01 – Baldes, variações e preços praticados na Chicken Farm. 

 

Porções 
     

Batata Frita  R$ 14,90 

Batata Smile  R$ 17,90 

Batata Noisette  R$ 17,90 

Polenta Recheada  R$ 17,90 

Mandioca  R$ 16,90 

Anéis de Cebola  R$ 19,90 

Chicken Balls  R$ 18,90 

Polenta Recheada   R$ 17,90 

 

Tabela 02 – Porções, variações e preços praticados na Chicken Farm. 
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Lanches 
     

C. Chicken Burguer  R$ 13,90 

C. Chicken Burguer Junior  R$ 11,90 

C. Chicken Bacon  R$ 15,90 

C. Chicken Bacon Junior  R$ 13,90 

C. Chicken Cheddar  R$ 15,90 

Onion Burguer Crispy   R$ 15,90 

 

Tabela 03 – Lanches, variações e preços praticados na Chicken Farm. 

 

Molhos 

     
Valor por unidade R$3,50 

     

Cheddar  Alho Caramelizado 

Mostarda  Oriental Agridoce 

Maionese da Casa  French 

Tártaro  Barbecue 

Ketchup  Baconese 

Maionese Verde   Pimenta Agridoce 

 

Tabela 04 – Molhos, variações e preço praticado na Chicken Farm. 

 

3.2.5. Quantidade x Preço 

O preço não varia conforme a quantidade vendida, contudo a empresa trabalha com uma 

margem de ganho sendo média, apostando na quantidade para uma maior lucratividade, 

conforme as tabelas 16 à 19. 

3.2.6. Tendência / Perspectivas 

Com a ampliação da empresa, poderemos chegar a atender um aumento de 100% da 

demanda, porem isso dependerá não só da ampliação, mas também do marketing, utilizando a 

comunicação, promoção e divulgação, para atrair mais clientes. Com a ampliação já 

começaremos com um aumento esperado para o primeiro mês de 30%, que dentro deste 

publico, está os atendimentos que recusamos, os clientes que querem pedir por outros canais 
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de delivery (web e aplicativo) e também os que se recusam a aguardar por liberação de mesas 

por outros clientes. Todos estes clientes que hoje não são atendidos como esperado e os 

demais que ainda não conhecem a empresa, totalizará um aumento esperado de 30% nas 

vendas, podendo chegar a um quadro otimista de 40%. 

3.2.7. Mercado Alvo 

Em relação a um mercado alvo ainda não explorado de forma direta, compreende-se a 

parcela voltada aos estudantes devido a cidade ser um polo universitário e constantemente a 

economia esta atrelada diretamente aos não munícipes. 

3.3. Análise da Concorrência 

3.3.1 Concorrentes 

Possuir o conhecimento da concorrência, de quais são os pontos fortes e fracos da mesma 

é imprescindível a estruturação e melhoria de um negócio, haja visto que sem concorrência o 

mercado seria estagnado pela relação preço vezes demanda. Com isto é possível entender que 

para desenvolver uma empresa é necessário identificar as características dos concorrentes, 

tanto diretos e indiretos e a relação disso com o negócio estudado. 

Como já mencionado anteriormente, na cidade da empresa, não há um concorrente direto, 

ou seja, que o foco principal seja a venda de frango no balde, não obstante existem vários 

concorrentes indiretos no seguimento de lanches, fast food e locais com acesso facilitado ao 

mesmo público alvo do restaurante. 

3.3.2. Mercado alvo 

Cidade a qual possui poucos restaurantes devido a seu porte, os que influenciam como 

significativos concorrentes são: Empresa A (restaurante voltado a lanches), Empresa B 

(restaurante voltado a lanches e choperia), Empresa C (restaurante voltado a de lanches e 

choperia), Empresa D (lanchonete voltada a preço acessível).Estes mencionados são 

considerados como relevantes concorrentes pelos seguinte aspectos: 

• Serviço oferecido: o serviço por eles oferecido é de alguma forma parecido pois 

mesmo não envolvendo o frango frito envolve lanches e porções. 

• Público alvo: atingem o mesmo público alvo já atingido pela empresa e o que ela 

também pretende buscar pelo preço semelhante e como já mencionado, serviço 

oferecido. 
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• Preço: o preço dos produtos ofertados pelos restaurantes mencionados 

anteriormente são semelhantes aos da Chicken Farm - American Chicken. 

3.3.3. Pontos fortes / fracos  

O que é possível identificar como um dos pontos fortes dos restaurantes aludidos a 

cima, é justamente as semelhanças, fazendo com que a empresa precise de mais ferramentas 

em prol do destaque e da obtenção de um diferencial com relação a eles. Conquanto os pontos 

fracos estão correlacionados a deficiência no atendimento, além de não ter como enfoque o 

espaço familiar, aliado a apenas o cuidado básico com o produto e com o cliente, não tornado-

o personalizado e diferenciado. 

4. Oferta da Empresa 

 Dentro do ofertado pela empresa há além de alimentos, há também os serviços, dentre 

esses são: o atendimento diferenciado, atendimento delivery via telefone e também a página 

no facebook, a qual tem por função sorteios e acompanhamento de promoções e informações 

relevantes ao andamento do restaurante, além do espaço voltado ao público infantil, 

denominado espaço kids, o qual é um diferencial para deixar mais confortáveis e 

despreocupados os clientes que levam crianças ao jantar e querem que as crianças se 

alimentem e tenham diversão. 

 Os alimentos ofertados dividem-se, em baldes, lanches e porções conforme figuras 

abaixo: 
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Figura 01 – Frente do Cardápio – SENFF (2016) 
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 Figura 02 -  Verso do Cardápio – SENFF (2016) 

 

4.1. Posicionamento – Vantagem Competitiva 

Como vantagem competitiva da empresa, esta em oferecer um produto único na cidade 

e região, com alto padrão em qualidade e atendimento. Ambiente descontraído e temático, 

com ampla área kids repleta de brinquedos e desenho animado que entretém as crianças para 

que seus pais possam disfrutar ainda mais do que a empresa tem a oferecer, sendo que não há 

outro restaurante com este mesmo atrativo na região.   
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Outra vantagem competitiva é o fornecimento dos produtos na casa do cliente, pelo 

canal delivery, por serviço terceirizado de tele-entrega, os produtos são entregues ainda 

quentes, fresquinhos e protegidos, pois nossas embalagens são cuidadosamente elaboradas 

para estas finalidades, além de serem descartáveis, podendo ser recicladas ou reaproveitadas 

por serem belos baldes plásticos com tampa. 

 

4.2. Estratégia MKT  

Acreditamos que a melhor propaganda até hoje praticada é a propaganda comumente 

chamada de “boca a boca”, onde nosso clientes tem o prazer em indicar a Chicken Farm - 

American Chicken para seus amigos e familiares, por se tratar de uma empresa séria, de 

qualidade superior em seus produtos e também no seu atendimento, outras ferramentas muito 

usadas até o momento são as redes sociais, o facebook e o instagram, estas são as melhores 

ferramentas de divulgação em massa para a empresa Chicken Farm - American Chicken, o 

impacto é surpreendente, medido pelo acompanhamento a promoções e lançamento de novos 

produtos. Atualmente iniciamos a divulgação por panfletagem, por sentirmos uma certa 

exigência dos nossos clientes e terem não só no meio digital nosso cardápio, mas também em 

meio físico, sendo entregue junto aos pedidos de delivery tanto da Chicken Farm - American 

Chicken como de outro restaurante de propriedade da autora, houve um grande retorno deste 

tipo de divulgação. 

 

4.4. Análise Swot 

Para entender a oferta da empresa também é necessário visualizar suas forças e suas 

fraquezas no ambiente interno, oportunidades e ameaças no externo, ou seja a Análise Swot. A 

função desta Chiavenato e Sapiro (2003) nada mais é do que debater ideias sobre as 

oportunidades e ameaças externas com a organização dos seus pontos fortes e fracos.A partir 

disso segue a identificação da análise em tabela: 

INTERNO EXTERNO 

FORÇAS: OPORTUNIDADES: 
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*MARCA, LOCALIZAÇÃO, INVESTIMENTO EM ESPAÇO 

KIDS, CONSTANTEMENTE INOVANDO EM PRODUTOS 

* NOVAS TECNOLOGIAS PARA ACELERAR OS PROCESSOS E 

REDUÇÃO DE CUSTOS , AUMENTAR PARTE SOCIAL, 

PARCERIA COM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES E DE 

QUESTÕES SOCIAIS, OPORTUNIDADE DE MUDAR UM 

POUCO O CARDÁPIO DEVIDO A CONSCIENTIZAÇÃO E 

BUSCA POR ALIMENTOS SAUDÁVEIS, FORMAÇÃO DE 

NOVAS PARCERIAS COM OUTRAS EMPRESAS (DESCONTOS 

PARA FUNCIONÁRIOS) 

FRAQUEZAS AMEAÇAS 

* POUCA VARIEDADE DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS, NÃO 

POSSUI ATENDIMENTO NAS MESAS 

* CRESCENTE CONSTANTE POR ALIMENTOS SAUDÁVEIS, 

CAPACIDADE PRODUTIVA(ESPAÇO), ABERTURA DE NOVOS 

CONCORRENTES. 
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5. Plano Operacional 

5.1 Processos operacionais  

Todo o pedido é feito via sistema, a operadora do caixa recebe os clientes diretamente no 

balcão caixa, explicando e fechando os pedidos com os clientes, também há a operadora de 

delivery, responsável por atender os clientes via telefone e fazer o pedido para entrega, ambas 

as operadoras utilizam o mesmo sistema, com computadores em caixas separados, estes 

utilizados somente para fechamento de pedido e ambos com telas toch screen oque torna o 

serviço mais rápido e visualmente mais confiável. Após o pedido realizado, o cliente faz o 

pagamento e recebe uma senha para aguardar e retirar seu pedido. Havendo a confirmação do 

pedido no sistema, automaticamente o pedido é filtrado pelo sistema e impresso no setor 

responsável, assim havendo uma melhor leitura e organização, o pedido estando pronto, ele é 

enviado para o setor de expedição (passa pratos) onde será embalado devidamente se for para 

delivery, ou acondicionado em uma bandeja com os demais itens do pedido, para ser entregue 

ao cliente que consumirá no local. 

5.2 Pessoas 

Atualmente há 08 colaboradores na empresa, onde 02 são as operadoras de caixa, uma 

para atendimento direto ao cliente e a outra para atendimento no delivery. No setor de 

expedição (passa pratos), encontrasse 01 colaborador responsável por embalar e organizar os 

pedidos, na preparação há 02 colaboradoras no setor de empanados, 02 colaboradoras no setor 

de fritura e 01 colaboradora no setor dos lanches, lembrando que todas são polivalentes na 

cozinha, podendo trocar de cargo ou assumir o posto de quem folgar. 

5.2 Pessoas 

A empresa trabalha incansavelmente para que seus produtos cheguem ao cliente sempre 

com a mesma qualidade, mantendo o padrão dos produtos e da entrega, para isso utilizamos 

sempre de fornecedores de confiança, renomados, com segurança alimentar, sendo analisadas 

marcas da matéria prima, assim como certificações associadas, dessa forma é garantida a 

qualidade do produto final. Ainda no que tange aos fornecedores existe o cuidado em manter 

o fornecimento sempre com os mesmos, pois se constrói um elo de confiança e respeito pelo 

produto, porem não deixando de pesquisar novos fornecedores e valores para poder haver 

sempre o poder da barganha junto ao fornecedor, mesmo que comprada em grande 

quantidade. 
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6. Plano Financeiro 

 Para demonstração do plano financeiro da empresa Chicken Farm American Chicken, 

esta exemplificada a partir das planilhas listadas a baixo. 

6.1. Investimentos iniciais para a ampliação 

Para o investimento inicial foram necessários os itens listados e seus valores conforme 

a tabela 05: 

 

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

TOTAL 

LIQUIDIFICADOR 01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

BALCÃO REFRIGERADO 01 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

COMPUTADOR 01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

IMPRESSORA 05 R$ 800,00 R$ 4.000,00 

FRITADEIRAS 04 R$ 900,00 R$ 3.600,00 

GELADEIRA 02 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 

CÂMARA FRIA 01 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

MOVÉIS COZINHA 01 R$ 4.000,00 R$ 4.000,000 

UTENSÍLIOS COZINHA 01 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

MÓVEIS SALÃO 01 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

ESPAÇO KIDS 01 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

VENTILADOR 04 R$ 300,00 R$ 1.200,00 

REFORMA 01 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

MÓVEIS VARANDA 01 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

 TOTAL R$ 91.300,00 

 

Tabela 05 – Tabela de Ivestimentos 

 

Visualizando a tabela 05, é possível perceber que precisamos de um montante 

equivalente a R$91.300,00 para dar início a ampliação. 

6.2. Estimativa de faturamento 

Na tabela 06, faturamento médio mensal atual, vemos o levantamento total de venda 

do dia 01/01/2017 até o dia 31/12/2017, dividido pelo numero de meses. Cada Item esta 

separado, com sua quantia média vendida por mês, o valor unitário médio e o total faturado/ 

média por mês. 

 



34 

 

PRODUTO QUANTIDADE VALOR MÉDIO DE VENDA TOTAL 

FATURADO 
BEBIDAS 1705 R$ 6,35 R$ 10.834,12 

FRANGO FRITO 1831 R$ 27,44 R$ 50.242,64 

MOLHOS 1552 R$ 3,50 R$ 5.432,00 

PORÇÕES 568 R$ 14,75 R$ 8.378,00 

LANCHES 1209 R$ 14,18 R$ 17.143,62 

 TOTAL R$ 92.030,38 

 
 

Tabela 06 – Faturamento atual médio mensal. 

 

Já a tabela 07, é demonstrado o crescimento esperado no primeiro mês, após a ampliação, 

de acordo com o faturamento médio mensal já praticado. 

PRODUTO QUANTIDADE VALOR MÉDIO DE VENDA TOTAL 

FATURADO 
BEBIDAS 512 R$ 6,35 R$ 3.251,20 

FRANGO FRITO 549 R$ 27,44 R$ 15.064,56 

MOLHOS 466 R$ 3,50 R$ 1.631,00 

PORÇÕES 170 R$ 14,75 R$ 2.507,50 

LANCHES 363 R$ 14,18 R$ 5.147,34 

 TOTAL R$ 27.601,60 

 
 

Tabela 07 – Faturamento previsto realista médio mensal. 

 

6.2.1 Custo unitário 

Portanto na tabela 08, vemos o valor unitário de cada item que formará o valor do 

custo do produto. Dentro item “Custo produção”, esta incluso todos os custos pertinentes no 

preparo do produto, dentre eles estão: energia, mão de obra, aluguel, água, telefone, óleo para 

fritura e etc... 
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Porções Mesa Gramas Embalagem Custo produção Guardanapo    Custo Total 

Coração 500 R$ 0,97 R$ 4,31 R$ 0,10   R$ 12,88 

Fritas 400 R$ 0,98 R$ 2,16 R$ 0,10   R$ 5,44 

Anel de Cebola 400 R$ 0,98 R$ 2,16 R$ 0,10   R$ 7,93 

Polenta 600 R$ 0,98 R$ 3,23 R$ 0,10   R$ 7,91 

Mandioca 500 R$ 0,98 R$ 3,23 R$ 0,10   R$ 7,71 

B. Noisette 400 R$ 0,98 R$ 2,16 R$ 0,10   R$ 7,16 

B. Smile 400 R$ 0,98 R$ 2,16 R$ 0,10   R$ 7,24 

chicken balls 350 R$ 0,98 R$ 4,31 R$ 0,10   R$ 9,21 

Peito Grelhado 600 R$ 0,97 R$ 4,31 R$ 0,10   R$ 9,87 

Polenta Recheada 400 R$ 0,97 R$ 3,23 R$ 0,10     R$ 9,50 

             

Baldes PQ Gramas Embalagem Custo produção Guardanapo Valor Frango   Custo Total 

Tulipa 330 R$ 0,97 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 3,54  R$ 8,93 

Drummet 415 R$ 0,97 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 2,74  R$ 8,12 

Sassame 325 R$ 0,97 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 2,93  R$ 8,31 

Peito 300 R$ 0,97 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 2,34  R$ 7,72 

Pipoca 300 R$ 0,97 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 2,34  R$ 7,72 

Passarinho 700 R$ 0,97 R$ 6,47 R$ 0,10 R$ 5,95  R$ 13,49 

tirinhas 300 R$ 0,97 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 2,93   R$ 8,31 

             

Baldes M Gramas Embalagem Custo produção Guardanapo Valor Frango   Custo Total 

Tulipa 600 R$ 1,08 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 6,44  R$ 11,94 

Drummet 575 R$ 1,08 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 3,80  R$ 9,29 

Sassame 425 R$ 1,08 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 3,83  R$ 9,32 

Peito 500 R$ 1,08 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 3,90  R$ 9,39 

Pipoca 500 R$ 1,08 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 3,90  R$ 9,39 

Passarinho 1000 R$ 1,08 R$ 6,47 R$ 0,10 R$ 8,50  R$ 16,15 

tirinhas 415 R$ 1,08 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 4,05   R$ 9,54 

             

Baldes G Gramas Embalagem Custo produção Guardanapo Valor Frango   Custo Total 

Tulipa 850 R$ 1,62 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 9,13  R$ 15,16 

Drummet 855 R$ 1,62 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 5,64  R$ 11,68 

Sassame 650 R$ 1,62 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 5,85  R$ 11,88 

Peito 750 R$ 1,62 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 5,85  R$ 11,88 

Pipoca 600 R$ 1,62 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 4,68  R$ 10,71 

Mista 1070 R$ 1,62 R$ 4,31 R$ 0,10    R$ 15,24 

Passarinho 2000 R$ 1,62 R$ 6,47 R$ 0,10 R$ 17,00  R$ 25,19 

tirinhas 650 R$ 1,62 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 6,34   R$ 12,37 

             

Baldes GG Gramas Embalagem Custo produção Guardanapo Valor Frango   Custo Total 

Tulipa 1500 R$ 2,10 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 16,11  R$ 22,62 

Drummet 1500 R$ 2,10 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 9,90  R$ 16,41 

Sassame 1300 R$ 2,10 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 11,70  R$ 18,21 

Peito 1300 R$ 2,10 R$ 4,31 R$ 0,10 R$ 10,14  R$ 15,58 

Mista   R$ 2,10 R$ 4,31 R$ 0,10     R$ 20,58 

 

Tabela 08 – Custo unitário 
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Além dos custos diretamente envolvidos na produção, conforme visto nas tabelas 08, 

também há o custo de comercialização, que conforme a tabela 09, refere-se aos encargos, 

mídia, tudo que é preciso embutir no custo para que o produto seja conhecido, vendido e tão 

logo tenha giro. 

DESCRIÇÃO FATURAMENTO %  VALOR 

IMPOSTO R$ 92.030,38 8,5 R$ 7.822,58  

COMISSÃO R$ 92.030,38 0 0 

PROPAGANDA R$ 92.030,38 1,0 R$ 848,28 

CARTÃO R$ 92.030,38 3,5 R$ 3.221,06 

 TOTAL R$ 11.891,92 

 

Tabela 09 – Custo de comercialização 

 

 

6.2.2. Custo de mão de obra  

No custo de mão de obra (tabela 10), estão inseridos os encargos trabalhistas, 

benefícios legais, custo de mão de obra. 

FUNÇÃO QUANTIDADE SALÁRIO %  ENCARGOS TOTAL 

GERENTE 01 R$ 1.600,00 10 R$ 160,00 R$ 1.760,00 

CAIXA 01 R$ 1.350,00 10 R$ 135,00 R$ 1.485,00 

A COZINHA 04 R$ 4.800,00 10 R$ 120,00 R$ 5.280,00 

PRÓ-LABORE 01 R$ 3.000,00 10 R$ 300,00 R$ 3.300,00 

 TOTAL 11.525,00 

 

Tabela 10 – Custo de mão de obra 

 

6.2.3. Depreciação 

 Ao longo do tempo os utensílios e maquinários se desgastam com o uso e perdem 

valor, essa perda é apropriada pela contabilidade periodicamente até que esse ativo tenha 

valor reduzido a zero, demonstrado na tabela 11. 
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DESCRIÇÃO TOTAL VIDA ÚTIL DEPRECIAÇÃO 

ANUAL 

DEPRECIAÇÃO 

,EMSAÇ 
LIQUIDIFICADOR R$ 1.200,00 01 R$ 1.200,00 R$ 100,00 

BALCÃO R$ 3.000,00 05 R$ 600,00 R$ 50,00 

COMPUTADOR R$ 6.000,00 05 R$ 1.200,00 R$ 100,00 

IMPRESSORA R$ 4.000,00 03 R$ 1.333,33 R$ 111,10 

FRITADEIRAS R$ 9.000,00 0,5 R$ 4.500,00 R$ 375,00 

GELADEIRA R$ 18.000,00 05 R$ 3.600,00 R$ 300,00 

FREEZER R$ 7.500,00 05 R$ 1.500,00 R$ 125,00 

MOVÉIS COZINHA R$ 12.000,000 08 R$ 1.500,00 R$ 125,00 

UTENSÍLIOS 

COZINHA 

R$ 3.000,00 02 R$ 1.500,00 R$ 125,00 

MÓVEIS  R$ 23.500,00 08 R$ 2.937,50 R$ 244,80 

ESPAÇO KIDS R$ 6.000,00 01 R$ 6.000,00 R$ 500,00 

VENTILADOR R$ 1.200,00 02 R$ 600,00 R$ 50,00 

MÓVEIS VARANDA R$ 2.500,00 08 R$ 312,50 R$ 26,05 

 TOTAL R$ 22.000,00 R$ 2.231,95 

 

Tabela 11 – Depreciação 

 

6.2.4. Custos fixos  

São os custos que a empresa possui para existir. São as despesas necessárias para a 

produção dos serviços ou produtos oferecidos pela empresa para manter o pleno 

funcionamento do negócio. Os valores demonstrados na tabela 12, refere-se aos valores 

atuais. 

  

DESCRIÇÃO VALOR 

ALUGUEL R$ 1.500,00 

AGUA R$ 500,00 

ENERGIA R$ 1.500,00 

TELEFONE R$ 250,00 

CONTADOR R$ 500,00 

FOLHA SALARIAL R$ 11.525,00 

MANUTENÇÃO R$ 500,00 

MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 150,00 

MATERIAL DE LIMPEZA R$ 500,00 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 848,28 

DEPRECIAÇÃO R$ 2.231,95 

TOTAL R$ 20.005,23 

 
 

Tabela 12 – Custos fixos 
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6.2.5. Demonstrativos de resultados 

Na tabela 13, do Demonstrativo de Resultado abaixo, tratamos de um cenário realista 

para o primeiro mês, após a ampliação, onde terá um aumento de 30% nas vendas, pode-se 

notar que a receita total será de R$ 119.639,49; os custos variáveis totais de R$ 69.390,91; 

margem de contribuição de R$ 50.248,59; Custos Fixos Totais de R$ 20.680,23, Resultado 

Operacional de R$ 29.568,36. A empresa está no Regime Simples Nacional, com alíquota de 

8% atualmente. 

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 

REALISTA 92.030,38 30,00 

1. Receita Total 119.639,49 100,00% 

Vendas 119.639,49 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 69.390,91 58,00% 

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 59.819,75 50,00% 

Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) –8% 9.571,16 8,00% 

3. Margem de Contribuição 50.248,59 42,00% 

4. Custos Fixos Totais 20.680,23 17,29% 

Mão de Obra + Encargos 8.525,00 7,13% 

Benefícios dos colaboradores 0 0,00% 

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 3.000,00 2,51% 

Aluguel 1.500,00 1,25% 

Condomínio 0 0,00% 

Telefone/Internet 325 0,27% 

Água 650 0,54% 

Luz 1950 1,63% 

Contador 500 0,42% 

Material de Expediente e Consumo 150 0,13% 

Propaganda e Publicidade 848,28 0,71% 

Depreciação Mensal 2.231,95 1,87% 

Manutenção (computadores, softwares, ar-condicionado) 1.000,00 0,84% 

5. Resultado Operacional 29.568,36 24,71% 

 

Tabela 13 – DRE – estimativa realista 
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6.2.6. Fonte de recursos 

O valor arrecadado responsável pela obtenção de capital para investimento inicial é 

demonstrado na tabela 14. 

DESCRIÇÃO VALOR 

KAREN ALESSANDRA GOSLAR R$ 51.300,00 

EMPRÉSTIMO R$ 40.000,00 

TOTAL R$ 91.300,00 

 

Tabela 14 – Fonte de recursos 

6.3. Análise de Viabilidade 

6.3.1. Indicadores de viabilidade econômico-financeiro. 

6.3.1.1. Fluxo de Caixa  

 Na tabela 15, estão o fluxo de caixa do ano anterior: 

PRIMEIRO SEMESTRE 

  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Ano 1 

Receita Bruta  73.915,00 85.618,00 79.278,30 82.700,14 90.399,92 100.090,00 512.001,36 

Deduções da Receita  5913,2 6849,44 6342,264 6616,011 7231,9936 8007,2 40.960,11 

Receita Operacional Líquida 68.001,80 78.768,56 72.936,04 76.084,13 83.167,93 92.082,80 471.041,25 

Custo da Mercadoria Vendida  36957,5 42809 39639,15 41350,07 45199,96 50045 256.000,68 

Lucro Operacional Bruto 31.044,30 35.959,56 33.296,89 34.734,06 37.967,97 42.037,80 215.040,57 

Despesas de comercialização 20.680,23 20.680,23 20.680,23 20.680,23 20.680,23 20.680,23 124.081,38 

                

                

                

Fluxo de Caixa Livre no Final do Mês 10.364,07 15.279,33 12.616,66 14.053,83 17.287,74 21.357,57 90.959,19 

        

SEGUNDO SEMESTRE 

  Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Ano 1 

Receita Bruta  99.962,81 100.231,40 98.031,35 95.413,11 91.369,90 107.357,60 1.104.367,53 

Deduções da Receita  7997,025 8018,512 7842,508 7633,049 7309,592 8588,608 88.349,40 

Receita Operacional Líquida 91.965,79 92.212,89 90.188,84 87.780,06 84.060,31 98.768,99 1.016.018,13 

Custo da Mercadoria Vendida  49981,41 50115,7 49015,68 47706,56 45684,95 53678,8 552.183,77 

Lucro Operacional Bruto 41.984,38 42.097,19 41.173,17 40.073,51 38.375,36 45.090,19 463.834,36 

Despesas de comercialização 20.680,23 20.680,23 20.680,23 20.680,23 20.680,23 20.680,23 248.162,76 



40 

 

                

                

                

Fluxo de Caixa Livre no Final do Mês 21.304,15 21.416,96 20.492,94 19.393,28 17.695,13 24.409,96 215.671,60 

 

Tabela 15 – Fluxo de caixa 

 

6.3.1.2. Payback  

A partir da visualização de um lucro líquido de aproximadamente R$ 29.568,36 e um 

investimento base inicial de R$ 91.300,00, constata-se que mantendo-se as variáveis estáveis, 

ou seja, mantendo as vendas custos e afins, em seis meses seria possível retornar o 

investimento inicial. Porem, tendo em vista o mercado atual frágil, considera-se doze meses 

como um bom prazo para retorno, se dentro das expectativas esperadas, ao final de doze 

meses estaremos com R$ 59.883,35 em caixa, e teríamos pago o investimento no sexto mês e 

ainda com sobra de R$ 9.650,92. Conforme a tabela 16: 

  

  

  

MÊS 
FLUXO DE CAIXA FUTURO 

VALOR PRESENTE VPL 
SAÍDA ENTRADA DE CAPITAL 

0   -91300 1 -91300   

1 96089,5 76621,767 1,12 17381,9042 -73918,10 

2 111303,4 88753,331 1,2544 11406,61578 -62511,48 

3 103061,79 82181,471 1,404928 18028,47595 -44483,00 

4 107510,182 85728,619 1,57351936 20203,93119 -24279,07 

5 117519,896 93710,365 1,762341683 20658,09501 -3620,98 

6 130116,987 103755,29 1,973822685 13271,89507 9650,92 

7 129951,653 103623,45 2,210681407 12067,49413 21718,41 

8 130300,833 103901,88 2,475963176 9506,955108 31225,37 

9 127440,755 101621,26 2,773078757 8083,356775 39308,72 

10 124037,043 98907,138 3,105848208 6398,809787 45707,53 

11 118780,87 94715,866 3,478549993 6918,11367 52625,65 

12 139564,88 111289,04 3,895975993 7257,705063 59883,35 

  

        

 PERIODO  12 MESES   

        

 TAXA MINIMA DE ATRATIVIDADE - TMA 12%   
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 VALOR PRESENTE LIQUIDO - VPL R$ 59.883,35   

        

 TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR 19%   

        

 AUMENTO EM VENDAS APÓS AMPLIAÇÃO 30%   
 

Tabela 16 – VPL 

 

Dentro do período projetado e utilizando a taxa mínima de atratividade desejada, o 

resultado do VPL foi atrativo, superando expectativas, demonstrando que houve o retorno do 

investimento já nos doze primeiros meses, tornando viável o projeto. Detalhe na tabela 16,  no 

sexto mês, onde todo o investimento foi liquidado, iniciando um acumulo de renda no caixa. 

Contudo a empresa chegou ao seu decimo segundo mês com R$ 59.883,35 de caixa positivo, 

e uma TIR de 19%, reafirmando a sua viabilidade. 

 

6.3.2. Análise de sensibilidade 

Visualiza-se então um ambiente em plena expansão e desenvolvimento, dedicado a um 

investimento irrisório em torno de uma lucratividade considerada alta a partir da taxa de 

retorno em payback. Com tudo, demonstrando o faturamento referente aos meses, totalizando 

um período (ano), entende-se a sazonalidade nas vendas, os meses de janeiro à abril são os 

meses de menor venda, aumentando a partir de maio e seguindo uma crescente até dezembro. 

Nas tabelas 18, 19 e 20 teremos três situações de demonstração de resultado futuro e mais um 

tabela 17, demonstrando o resultado atual:  

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 

ATUAL 92.030,38 0,00 

1. Receita Total 92.030,38 100,00% 

Vendas 92.030,38 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 53.377,62 58,00% 

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 46.015,19 50,00% 

Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) –8% 7.362,43 8,00% 

3. Margem de Contribuição 38.652,76 42,00% 
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4. Custos Fixos Totais 20.005,23 21,74% 

Mão de Obra + Encargos 8.525,00 9,26% 

Benefícios dos colaboradores 0 0,00% 

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 3.000,00 3,26% 

Aluguel 1.500,00 1,63% 

Condomínio 0 0,00% 

Telefone/Internet 250 0,27% 

Água 500 0,54% 

Luz 1500 1,63% 

Contador 500 0,54% 

Material de Expediente e Consumo 150 0,16% 

Propaganda e Publicidade 848,28 0,92% 

Depreciação Mensal 2.231,95 2,43% 

Manutenção (computadores, softwares, ar-condicionado) 1.000,00 1,09% 

5. Resultado Operacional 18.647,53 20,26% 

 

Tabela 17 – DRE - Atual 

 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 

PESSIMISTA 92.030,38 20,00 

1. Receita Total 110.436,46 100,00% 

Vendas 110.436,46 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 64.053,14 58,00% 

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 55.218,23 50,00% 

Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) –8% 8.834,92 8,00% 

3. Margem de Contribuição 46.383,31 42,00% 

4. Custos Fixos Totais 20.455,23 18,52% 

Mão de Obra + Encargos 8.525,00 7,72% 

Benefícios dos colaboradores 0 0,00% 

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 3.000,00 2,72% 

Aluguel 1.500,00 1,36% 

Condomínio 0 0,00% 

Telefone/Internet 300 0,27% 

Água 600 0,54% 

Luz 1800 1,63% 
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Contador 500 0,45% 

Material de Expediente e Consumo 150 0,14% 

Propaganda e Publicidade 848,28 0,77% 

Depreciação Mensal 2.231,95 2,02% 

Manutenção (computadores, softwares, ar-condicionado) 1.000,00 0,91% 

5. Resultado Operacional 25.928,08 23,48% 

 

Tabela 18 – DRE - Pessimista 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 

REALISTA 92.030,38 30,00 

1. Receita Total 119.639,49 100,00% 

Vendas 119.639,49 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 69.390,91 58,00% 

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 59.819,75 50,00% 

Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) –8% 9.571,16 8,00% 

3. Margem de Contribuição 50.248,59 42,00% 

4. Custos Fixos Totais 20.680,23 17,29% 

Mão de Obra + Encargos 8.525,00 7,13% 

Benefícios dos colaboradores 0 0,00% 

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 3.000,00 2,51% 

Aluguel 1.500,00 1,25% 

Condomínio 0 0,00% 

Telefone/Internet 325 0,27% 

Água 650 0,54% 

Luz 1950 1,63% 

Contador 500 0,42% 

Material de Expediente e Consumo 150 0,13% 

Propaganda e Publicidade 848,28 0,71% 

Depreciação Mensal 2.231,95 1,87% 

Manutenção (computadores, softwares, ar-condicionado) 1.000,00 0,84% 

5. Resultado Operacional 29.568,36 24,71% 

 

Tabela 19 – DRE - Realista 
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DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 

OTIMISTA 92.030,38 40,00 

1. Receita Total 128.842,53 100,00% 

Vendas 128.842,53 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 74.728,67 58,00% 

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 64.421,27 50,00% 

Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) –8% 10.307,40 8,00% 

3. Margem de Contribuição 54.113,86 42,00% 

4. Custos Fixos Totais 20.905,23 18,93% 

Mão de Obra + Encargos 8.525,00 7,72% 

Benefícios dos colaboradores 0 0,00% 

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 3.000,00 2,72% 

Aluguel 1.500,00 1,36% 

Condomínio 0 0,00% 

Telefone/Internet 350 0,32% 

Água 700 0,63% 

Luz 2100 1,90% 

Contador 500 0,45% 

Material de Expediente e Consumo 150 0,14% 

Propaganda e Publicidade 848,28 0,77% 

Depreciação Mensal 2.231,95 2,02% 

Manutenção (computadores, softwares, ar-condicionado) 1.000,00 0,91% 

5. Resultado Operacional 33.208,63 30,07% 

 

Tabela 20 – DRE - Otimista 

 

 Atualmente a empresa tem como resultado 20,26% de lucro sobre todo seu 

faturamento, com a ampliação, deveremos chegar a 24,71 de todo seu faturamento, conforme 

demonstra o DRE Realista tabela 18, também temos a tabela 17, que demonstra um possível 

quadro pessimista do faturamento da empresa, chegando a 23,48% de lucro, mas vamos 

conquistar o resultado do DRE Otimista, que gera um lucro de 30,07% do faturamento, 

conforme a tabela 19. 
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7. Conclusão 

 

Este trabalho possui como pretensão o estudo da ampliação e estruturação da empresa de 

ramo alimentício Chicken Farm – American Chicken, onde a proposta é modernizar e ampliar 

o atendimento, introduzindo um novo sistema, aumentando a área de venda no local e 

aumentando a capacidade produtiva da empresa. Com a introdução de um novo sistema, será 

criado novos canais de atendimento para delivery e modernização dos já existentes, 

introduziremos também pedidos via aplicativo e via website, podendo dobrar a capacidade de 

receber novos pedidos o que, resultará inicialmente no aumento de 20% nos pedidos para 

delivery. O aumento do salão, que atualmente atende 65 lugares sentados, passará a atender 

mais 12 pessoas, totalizando 77 clientes sentados, também tendo um aumento imediato 

significativo de 10% nas vendas. 

Para isso, o capital necessário de investimento foi orçado no total em R$ 91.300,00, um 

custo de ampliação acessível, mediante os estudos feitos neste plano de negócio, 

demonstrando a viabilidade e o potencial da empresa, com o retorno do investimento em 

menos de 12 meses, o que para o cenário atual da economia do país que vivemos, este tempo 

de retorno fortalece ainda mais a decisão de fazer a ampliação, podendo fazer este 

investimento sem risco de desestruturar a empresa, tornando-a ainda mais sólida e lucrativa. 

Portanto a viabilidade da ampliação da empresa é muito favorável e assertiva. 
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9. Anexos 

 

 

Figura 3: Fachada Chicken Farm – American Chicken 

 

 

Figura 4: Colaboradora no caixa 



48 

 

 

Figura 5: Colaboradora no local de pedidos no restaurante 

 

Figura 6: Espaço Kids 1 
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Figura 7 – Espaço Kids 2 


