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Podemos  traçar  um  paralelo  entre  inovação  e

biologia  considerando a  teoria  da  evolução  de

Darwin.  Os  organismos  vivos  sobrevivem  e

crescem  por  meio  da  geração  de  variação,

selecionando os novos elementos que permitem a

adaptação  a  ambientes  específicos  e  sua

propagação através das espécies. Aqueles que o

fazem corretamente sobrevivem; aqueles que não

conseguem, desaparecem. É a sobrevivência dos

mais fortes, pura e simplesmente. 

(John Bessant e Joe Tidd)



RESUMO

O presente trabalho desenvolve um plano de negócios para um projeto de empresa que atuará

no setor de food service de Porto Alegre no formato de pizzaria. Antes de elaborar o plano de

negócios  foi  necessário  entender  como  funcionam  a  identificação  de  oportunidades  de

mercado e a gestão da inovação em empresas. A estrutura deste plano de negócios seguiu as

recomendações do modelo de Dornelas (2012) para empresas de pequeno porte. A análise do

ambiente externo serviu como base para guiar o ambiente interno da organização, tendo em

vista o fato de ser uma empresa que ainda não existe e que pode ser moldada de acordo com

as necessidades observadas. Portanto, o primeiro passo realizado foi a análise de mercado e

competidores, que se deu através de entrevistas e observação. Após a realização da análise

externa foi feito o plano de  marketing,  que desenvolveu os 7 Ps do  mix  de  marketing  de

Booms e Bitner, servindo de base também para a construção de um plano operacional.  A

partir dos pontos expostos foi feita a matriz SWOT da empresa, levando ao desenvolvimento

do plano estratégico da mesma. Por fim, a análise da viabilidade econômica da empresa pode

ser  feita,  levando  à  conclusão  de  que  o  investimento  inicial  de  aproximadamente  R$

90.800,00 deverá retornar durante o segundo ano de funcionamento da pizzaria.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Food Service. Inovação. Pizzaria. Plano de Negócios. 



ABSTRACT

This  paper  develops  a  business  plan  for  a  company project  that  will  operate  in  the  food

service industry in Porto Alegre in pizzeria format. Before drawing up the business plan was

necessary to understand how to identify market opportunities and innovation management in

companies. The structure of the business plan followed the recommendations of the model

made by Dornelas  (2012) for  small  businesses.  The analysis  of  the external  environment

served as the basis for guiding the internal environment of the organization in view of the fact

that a company that does not yet exist and can be shaped according to the identified needs. So

the first step performed was the market and competitors analysis,  which occurred through

interviews and observation. Upon completion of the external review was done the marketing

plan, which developed the 7 Ps of the marketing mix from Booms and Bitner, also serving as

base for the construction of an operational plan. From the exposed areas was made SWOT

matrix of the company, leading to the development of the strategic plan of the same. Finally,

the analysis of the economic viability could be made, leading to the conclusion that the initial

investment of approximately R $ 90,800.00 should return during the second year of operation

of the pizzeria.

Keywords: Business plan. Entrepreneurship. Food Service. Inovation. Pizzeria.
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1 INTRODUÇÃO

A composição do mercado porto-alegrense de lanches rápidos tem sua maior  parte

formada por lanches à moda “pão com carne”. Este estilo engloba hambúrgueres, sanduíches,

cachorros-quentes, bauru, entre outros. Esta predominância pode ser interpretada como uma

preferência do mercado consumidor ou como uma oportunidade ainda pouco explorada.

De acordo com a  pesquisa da Ipsos  (2014) realizada  em 20 países  para  descobrir

tendências de mercado em geral, foi constatado que o público brasileiro tem uma das maiores

tendências  a  comer  fora  de  casa,  e  o  com  maior  expectativa  de  continuar  a  fazer,  nos

próximos anos. Na tentativa de suprir esta demanda, a indústria vem investindo no chamado

Snacking.  O termo,  embora não tenha um conceito claro,  era utilizado para se referir  aos

lanches  feitos  entre  as  principais  refeições  do  dia.  Atualmente  o  termo  é  utilizado  para

refeições  leves  e  rápidas,  que,  segundo  Gabliardi  (2014),  muitas  vezes  substituem  o

tradicional almoço devido o ritmo acelerado no qual as pessoas se encontram nos dias de

semana.

Em pesquisa do NPD Group (2013) com o público americano para analisar a variação

na quantidade e momento  de consumo das chamadas “Snack Foods”,  percebeu-se que os

lanches ainda são o principal momento. Porém, o aumento no consumo junto das principais

refeições foi destacado, bem como a própria substituição das refeições por lanches. Outro

ponto relevante é o aumento no consumo de frutas frescas durante refeições. A preocupação

com a saúde é um ponto que vem ganhando bastante importância entre os consumidores.

O projeto “Brasil  Food Trends 2020” (ou “Tendências  Alimentares  Brasileiras  em

2020”),  realizado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital)  junto da Federação das

Indústrias  de  São  Paulo  (Fiesp),  classificou  as  principais  tendências  que  vêm  se

desenvolvendo  no mercado  mundial  e  procurou medir  o  impacto  de  cada  uma delas  nos

diferentes  setores  de alimentos  no mercado brasileiro.  As tendências  mundiais  destacadas

foram  estas:  “Sensorialidade  e  prazer”,  “Saudabilidade  e  bem-estar”,  “Conveniência  e

praticidade”,  “Confiabilidade  e  Qualidade”  e  “Sustentabilidade  e  ética”.  A  pesquisa  foi

realizada em 2010 e foram realizadas entrevistas em Porto Alegre nas duas etapas.

No  mercado  brasileiro  foram  confirmadas  quatro  tendências,  três  delas  iguais  às

globais e a quarta que foi interpretada como fusão entre “Saudabilidade e Bem-estar” com
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“Sustentabilidade e Ética”, provando que o mercado brasileiro reflete de forma bastante fiel o

mercado mundial.

Um resultado importante desta pesquisa diz respeito à ação empresarial que mais gera

respeito  e admiração ao consumidor.  A ação que mais  fora citada  refere-se ao padrão de

qualidade dos produtos da empresa, a frente de “Investir em projetos sociais” e “Ter um canal

direto  para  tirar  dúvidas  e/ou  receber  sugestões”,  que  são  pontos  considerados  mais

inovadores e que aumentam o contato entre a empresa e o consumidor.

Outra  vertente  de  grande  importância  conferida  em pesquisa  realizada  pelo  Ibope

(2012) diz respeito  à quantidade de adeptos ao vegetarianismo no Brasil.  Nesta  pesquisa,

realizada em 12 cidades brasileiras, foi constatado que o número de vegetarianos no país é de

15,2 milhões. Em Porto Alegre, o número de adeptos foi de 6% do total de sua população,

menor índice entre as cidades pesquisadas. Esta importante parcela da população não tem sido

satisfeita pela atual oferta de lanches rápidos. 

Baseando-se nesta oportunidade, surgiu o Hareburger, no Rio de Janeiro. Utilizando

uma  linguagem única,  a  empresa  consegue  se  comunicar  com seu  público-alvo  formado

principalmente por vegetarianos e, ao mesmo tempo, atrair outros curiosos. Seus lanches são

feitos com ingredientes não utilizados pela grande maioria de seus concorrentes, que oferecem

o conhecido “pão com mato” quando seu cliente não come carne.

Embora o mercado específico porto-alegrense careça de dados para podermos afirmar

quais são suas preferências, conforme foi observado no estudo realizado pelo Ital junto da

Fiesp, o mercado brasileiro tende a ter forte aderência às tendências globais. Neste caso é

possível  interpretar  a  carência  citada  no  primeiro  parágrafo  como  uma  oportunidade  de

mercado a ser explorada.

A partir disto, um produto foi escolhido e elaborado de maneira que possa atender

diferentes públicos e se encaixar nas principais tendências estudadas. Este produto deveria

satisfazer  tanto  o  público  em geral  quanto  outros  mais  específicos,  como  os  adeptos  ao

vegetarianismo ou mesmo o veganismo. O produto também deveria ser prático, rápido, com

baixo custo e saudável.  Para solucionar este problema e atender todas estas demandas foi

escolhida a minipizza (ou, como é popularmente conhecida, pizza brotinho, que normalmente

varia entre 15 e 20 centímetros de diâmetro), que embora o senso comum não considere uma

opção  saudável,  possui  uma  grande  variedade  de  ingredientes  possíveis,  que,  estando  ao

alcance do consumidor, poderá sim toná-la um alimento saudável.
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1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Este trabalho tem como principal objetivo a elaboração um plano de negócios para uma

empresa do ramo alimentício de Porto Alegre.

1.1.2 Objetivos específicos

Para atingir este objetivo será necessário:

● Entender o mercado de food service de Porto Alegre;

● Desenvolver o Modelo de Negócios Canvas;

● Elaborar um plano de marketing;

● Definir um plano estratégico;

● Avaliar a viabilidade financeira.

1.2 Justificativa

Ao analisar a atual oferta de pizzarias percebe-se que as mesmas não conseguem obter

sucesso concomitantemente nos três pontos-chave conceito deste projeto. A coexistência dos

fatores preço, tempo e customização vem sendo um tabu para os atuantes no mercado, e isto

se deve à forma pela qual as pizzas atuais são servidas. A escolha dos consumidores está

limitada entre o serviço à la carte ou rodízio. Em um rodízio é cobrado um valor fixo para

consumo de fatias dos diferentes sabores que são oferecidas pela pizzaria. Este valor, por ser

fixo, é calculado e cobrado da mesma forma de pessoas que comem três ou dez fatias. Neste

caso o consumidor pode pagar mais do que o desejado. No serviço à la carte o cliente tem um

controle maior sobre o preço que pagará em relação à quantidade a ser consumida. Porém, o

serviço oferecido peca em relação ao tempo de espera que muitas vezes é maior do que o

desejado pelo cliente. 

Para  melhor  atender  o  consumidor  um  terceiro  tipo  de  serviço  está  sendo

desenvolvido, que seria uma espécie de buffet de pizzas, no qual o cliente poderá escolher o

tamanho da pizza, cada ingrediente e ainda contar com um lanche rápido e de preço baixo.
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A pizza desenvolvida para este negócio é completamente customizável pelo cliente.

Desde  a  massa  a  ser  utilizada,  até  os  ingredientes  principais  e  temperos.  Além  da

customização, outra base importante é a qualidade, que estará presente em todos os processos

da empresa, como na escolha de fornecedores ou mesmo os processos de higienização da loja.

A escolha por uma pizza de tamanho menor que a tradicional tem não apenas ligação

com  a  praticidade  e  porção  adequada  para  um  lanche  ou  refeição,  mas  também  com  a

tentativa de acelerar o processo de preparo da mesma. Um dos objetivos deste projeto é levar

o lanche ao consumidor no menor tempo possível, de forma que a pizzaria consiga satisfazer

aqueles que procuram uma refeição hedônica sem deixar de lado o público que busca uma

refeição funcional em um dia de trabalho. 

Para agradar públicos com diferentes expectativas, tanto o estabelecimento quanto o

produto deverão estar de acordo. Enquanto quem procura uma refeição funcional pode estar

buscando velocidade e praticidade, o grupo que procura a refeição por prazer pode se importar

mais com a qualidade da comida e do ambiente.  Enquanto as já citadas características do

produto suprem a demanda do público em questão, o ambiente deverá ser adaptado. Segundo

Figueiredo  (2013)  “É importante  ter  em mente  que  o  layout de  todo  o  restaurante  pode

influenciar diretamente nas vendas e consequentemente no futuro do negócio, podendo torná-

lo promissor  ou um verdadeiro fiasco.” Mas,  antes mesmo de imaginar  qualquer solução,

deverá ser levada em consideração a localização do restaurante, principalmente se será uma

pizzaria  de  rua  ou  se  estará  em  uma  praça  de  alimentação.  As  adaptações  podem estar

presentes  em vários  níveis  além do  layout,  como  nas  cores  escolhidas  para  o  ambiente,

iluminação, mobília, quantidade de mesas e cadeiras, etc.

Para organizar esta ideia utilizar-se-á o método do plano de negócios. De acordo com

o Sebrae (2015):

Plano de negócios é uma ferramenta que serve para levantar informações e analisar a
viabilidade do futuro negócio. Assim é possível enxergar como ele funcionará, como
a  empresa  participará  do  mercado,  quais  os  produtos  e  os  serviços  que  serão
disponibilizados,  quais suas estratégias  de vendas,  de marketing,  sua organização
financeira, suas expectativas de lucros.

Portanto, este se baseia em simular o cenário mercadológico no qual se encontrará a

empresa para então fazer o planejamento e orientação estratégica das ações que deverão ser

tomadas para que o resultado seja positivo. Este método é utilizado por empresas dos mais
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diversos portes e é incentivado tanto para empresas que ainda não iniciaram suas atividades

quanto para aquelas que já atuam no mercado.

Utilizando o do plano de negócios a ser elaborado neste trabalho, serão desenvolvidos

os  seguintes  pontos:  análise  de  mercado  e  competidores,  planejamento  financeiro,  plano

operacional, plano de marketing, diretrizes organizacionais e o planejamento estratégico da

empresa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Empreendedorismo

O conceito de empreendedorismo, segundo Baron e Shane (2007, p. 30) é 

o processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e o esforço necessários,
assumindo riscos financeiros,  psíquicos e  sociais correspondentes  e recebendo as
consequentes recompensas da satisfação e da independência financeira e pessoal.

Acrescentam que

A  função  do  empreendedor  é  reformar  ou  revolucionar  o  padrão  de  produção
explorando  uma invenção  ou,  de  modo mais  geral,  um método tecnológico  não
experimentado,  para produzir  um novo bem ou um bem antigo  de uma maneira
nova,  abrindo  uma  nova  fonte  de  suprimento  de  materiais,  ou  uma  nova
comercialização  para  produtos  e  organizando um novo setor.  (BARON;  SHANE
2007, p. 29)

Baron e Shane também diferenciam empreendedores de investidores, sendo o primeiro

um usuário de capital, enquanto o segundo é o fornecedor do capital.

O empreendedorismo brasileiro ainda não tem a mesma ênfase no desenvolvimento

nacional  como há nos Estados Unidos,  principal  referência  quando se trata  do assunto.  O

cenário norte-americano é completamente diferente,  tratando o empreendedorismo como o

“[...] grande propulsor do desenvolvimento econômico.” (DORNELAS, 2014). Prova disto é

o contínuo investimento na área mesmo durante a forte crise econômica dos últimos anos.

Enquanto  o  cenário  econômico  mundial  sofria  uma  recessão  nos  investimento,  a  área

empreendedora continuou a crescer.

Jeffry  Timmons  (1990,  apud  DONRNELAS,  2014,  p.  7)  considera  que  o

empreendedorismo “[...] será para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o

século XX.”.

2.2 Cenário e Oportunidade

O cenário brasileiro está mudando e o governo está incentivando o empreendedorismo

no país. Novas leis para facilitar o gerenciamento de micro e pequenas empresas – Lei da
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Inovação  (Lei  nº  10.973),  Simples  Nacional,  Lei  Geral  da  Micro  e  Pequena  Empresa  e

Microempreendedor  Individual  (MEI)  –,  além  de  financiamentos,  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre outros.

Essas medidas estão surtindo efeito, pois pode-se notar que o Total Entrepreuneurial

Activity brasileiro (TEA) vem crescendo com o passar dos anos. Na mais recente análise feita

pela  Global  Entrepreneurship  Monitor  (GEM),  feita  em  2014,  apontou  que  17,2%  da

população entre 18 e 64 anos são empreendedores, superando países como Alemanha, Estados

Unidos, China e Índia.

Outro ponto destacado por Dornelas (2014, p. 17) diz respeito às franquias, que hoje

correspondem ao  faturamento  de  R$  103  bilhões  no  setor,  composta  por  2426  redes  de

franquias  e  104.500  unidades  franqueadas,  segundo  dados  da  Associação  Brasileira  de

Franchising. 

Mas estes números não representam necessariamente um cenário positivo. Segundo

Dornelas  (2014,  p.  18)  “a  criação  de  empresas  por  si  só  não  leva  ao  desenvolvimento

econômico, a não ser que esses negócios foquem oportunidades no mercado.” O mesmo autor

define dois tipos de empreendedores: por oportunidade e por necessidade. Os empreendedores

por necessidade geralmente empreendem por “falta de opção, por estar desempregado e não

ter  alternativa  de  trabalho.”  Estes  tendem  a  fracassar  bastante  rapidamente.  Já  os

empreendedores por oportunidade são definidos da seguinte forma

[…] o empreendedor  visionário  sabe  aonde quer chegar,  cria  uma empresa  com
planejamento prévio, tem em mente o crescimento que deseja buscar para a empresa
e  visa  à  geração  de  lucros,  empregos  e  riqueza.  Está  totalmente  ligado  ao
desenvolvimento econômico com forte correlação entre os dois fatores.

Um importante passo ao decidir por empreender é saber detectar uma oportunidade e

diferenciá-la de uma simples ideia. Segundo Dornelas (2014, p. 47)

Uma  ideia  isolada  não  tem  valor  se  não  for  transformada  em  algo  cuja
implementação seja viável, visando atender a um público-alvo que faça parte de um
nicho de mercado mal explorado. Isso é detectar uma oportunidade.

Para  melhor  analisar  as  prováveis  oportunidades  foi  desenvolvido um roteiro  com

perguntas que devem ser respondidas com o intuito de detectar e avaliar a atratividade da

mesma.  O  roteiro  é  conhecido  por  “3Ms”  e  analisa  as  seguintes  áreas:  “Demanda  de

Mercado”, “Tamanho e estrutura de mercado” e “Análise de margem” (DORNELAS, 2003).
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A análise dos dados é necessária, pois “Às vezes, é preferível ser segundo ou terceiro

em outro mercado que lhe traga mais compensação financeira que ser líder em um mercado

com estrutura cara, altos custos de manutenção e pequenos lucros.” (DORNELAS, 2014, p.

56). Para esta análise é tomado como referência o mercado financeiro de médio risco, que traz

retornos anuais por volta de 6% a 7% no Brasil.

O autor faz uma exceção ao analisar retornos financeiros baixos

A decisão de investir muito dinheiro em negócios que proporcionam pouco retorno e
demoram alguns anos para recuperar  o investimento inicial  pode ser  considerada
uma decisão  errada.  Entretanto,  o  caso  das  franquias  de  restaurantes  é  um bom
exemplo que nega a regra. O potencial de retorno de uma unidade isoladamente é
limitado  ao  espaço  físico  disponível,  ao  fluxo  de  pessoas  que  passam  pelo
restaurante diariamente e à concorrência da vizinhança. No entanto, quando se criam
franquias  do  restaurante  inicial,  as  possibilidades  são  ilimitadas,  pois  se  cria
escalabilidade para o negócio. (DORNELAS, 2014, p. 57)

As novas tendências de consumo alimentício, bem como as respectivas oportunidades

no mercado porto-alegrense que foram apresentadas anteriormente, junto ao recente incentivo

ao empreendedorismo, tornam o cenário atual propício para o planejamento e abertura de uma

nova rede.  A exploração destes  pontos  pode ser  transformada em vantagens  competitivas

desde que proporcionem ganhos para o consumidor (DORNELAS, 2014, p. 57).

2.3 Inovação e Gestão da Inovação

A inovação no setor alimentício é o caminho mais provável para se diferenciar dos

atuais  concorrentes  e atender  a  demanda.  O Escritório  de Ciência e  Tecnologia do Reino

Unido (apud BESSANT; TIDD, 2009, p. 21) trata o assunto da seguinte forma: “A inovação é

o  motor  da  economia  moderna,  transformando  ideias  e  conhecimento  em  produtos  e

serviços.” William Baumol (apud BESSANT; TIDD, 2009, p. 21) diz que “Praticamente todo

o crescimento econômico desde o século XVIII é resultado de inovação.” 

O  acompanhamento  de  tendências  e  participantes  do  mercado  é  essencial  ao

planejamento estratégico, visto que

O problema de um pode vir a se tornar a oportunidade de outros, e a natureza da
inovação  está  fundamentalmente  ligada  ao  empreendedorismo.  A  capacidade  de
avistar  oportunidades  e  criar  novas  formas  de  explorá-las  é  indispensável  ao
processo de inovação. (BESSANT; TIDD, 2009, p. 21-22)
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Além da inovação no momento da entrada no mercado, os autores destacam

Enquanto a maioria das empresas possui um tempo de vida consideravelmente curto,
há aquelas que sobrevivem por um ou mais séculos. Se observarmos a experiência
desse “clube dos 100” - empresas como 3M, Corning, Procter & Gamble, Reuters,
Siemens, Philips e Rolls-Royce –, podemos verificar que muito de sua longevidade é
decorrente de terem desenvolvido a capacidade de inovar de forma contínua. Essas
empresas  aprenderam –  normalmente  da  forma  mais  difícil  –  como gerenciar  o
processo e, sobretudo, como repetir a façanha. Qualquer empresa pode ter sorte uma
vez, mas mantê-la por um século ou mais sugere que existe algo mais que apenas
sorte. (BESSANT e TIDD, 2009, p. 26)

O processo sugerido para gerir a inovação passa por três etapas: Geração de novas

ideias  (que  não  está  limitado  à  inspiração,  englobando  também  adaptação  de  modelos

externos no negócio em questão); Seleção das melhores ideias; e Implementação. Através do

processo de inovação uma série de vantagens competitivas podem ser conquistadas, das quais,

aquela que mais se aproxima do trabalho em questão é a chamada “Novidade em processo”,

na qual a empresa oferece “algo de modo que outros não conseguem – mais rápido, com custo

inferior, mais personalizado” (BESSANT; TIDD, 2009, p. 40), visto que o grande diferencial

deste projeto está no serviço e processo pelo qual será oferecido um produto já conhecido.

Os  conceitos  de  stage-gate e  funil  apresentados  no  livro  “Inovação  e

Empreendedorismo” de John Bessant e Joe Tidd se mostram de maneira útil ao elaborar um

novo serviço.

Fonte: Silveira (2013)

Figura 1: Modelo stage-gate - da Geração da Ideia ao Lançamento do Produto
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Fonte: Bessant e Tidd (2009, p. 193)

Ambos possuem etapas semelhantes e servem para filtrar, testar e elaborar ideias e

conceitos.  A  primeira  etapa  do  processo,  a  “geração  de  conceito”,  foi  feita  através  da

“extrapolação de tendências” que funciona “em tecnologia, mercados e sociedade para prever

necessidades futuras de curto e médio prazo”. O formato de pizzaria apresentado acaba por

utilizar outro conceito citado no livro, chamado de “Technology Push”, no qual a empresa

“oferece” ao mercado algo que o mesmo necessita, embora ainda não explicite de forma clara.

Após  a  geração  de  conceito  a  “Avaliação  e  Seleção”  torna-se  o  ponto-chave  do

processo. Nesta etapa a escolha de um projeto errado tem como consequência dois tipo de

prejuízos: custo real e custo de oportunidade. O primeiro diz respeito aos recursos utilizados

na elaboração de um projeto fracassado, enquanto o segundo representa a oportunidade que

não  foi  aproveitada  de  um projeto  de  sucesso  não selecionado  no primeiro  momento  ou

mesmo descartado.

A terceira etapa do funil de desenvolvimento é o desenvolvimento do produto, no qual

o produto real é devidamente gerado juntando todos os conceitos selecionados. Esta etapa é a

última antes do lançamento no mercado e serve também para localizar possíveis defeitos tanto

conceituais quanto reais. Neste ponto, muitas vezes, os próprios consumidores, em número

bastante reduzido, já começam a ter contato com os produtos.

Figura 2: Funil de desenvolvimento
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A última etapa do funil é a comercialização e vem a ser o lançamento do produto no

mercado. Após o lançamento, os desenvolvedores continuam a monitorar o desempenho do

produto, sendo considerada, portanto, uma fase de testes massificada.

2.4 Plano de Negócios

Para melhor aproveitar a oportunidade observada, a junção desta série de conceitos se

dará através da elaboração de um plano de negócios. Esta ferramenta é comumente utilizada

para organizar o negócio de forma lógica com o propósito de apresentá-lo a investidores; por

este motivo é considerada um “cartão de apresentação” da empresa. Um plano de negócios

pode  ser  elaborado  de  diversas  maneiras,  este  seguirá  a  estrutura:  Sumário  Executivo;

Descrição da Empresa; Produtos e Serviços; Mercado e Competidores; Plano de Marketing;

Plano Operacional; Análise Estratégica; e Plano Financeiro. Esta estrutura é uma adaptação da

“Estrutura  4  (Sugerida  para  pequenas  empresas  em  geral)”  encontrado  no  livro

Empreendedorismo, Transformando ideias em negócios de José Dornelas (2014, p. 102).

2.4.1 Sumário Executivo

O Sumário Executivo tem como função introduzir o leitor ao tema que será abordado.

Neste, a empresa é apresentada de forma resumida contendo todas as informações-chave do

plano,  e  por  este  motivo  é  a  última  coisa  a  ser  elaborada.  Sua  estrutura  deve  conter  as

informações para responder as seguintes questões: “O quê? Onde? Por quê? Como? Quanto

(custará)? Quando?” (DORNELAS, 2014, p. 129). Esta série de perguntas é conhecida como

“4w2h”, devido às iniciais de cada pergunta na língua inglesa. Esta série de perguntas deve

ser  respondida  tendo  em  mente  que  o  leitor  será  um  potencial  investidor,  portanto,  as

informações  contidas  devem  ser  relevantes  e  objetivas.  Alternativamente,  outros  autores

incluem a pergunta “Quem?”, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo projeto.

2.4.2 Descrição da Empresa

Na Descrição da Empresa um resumo organizacional é feito, contendo a história e

atual situação. A descrição contém também 



23

porquê de sua criação, qual o seu propósito, a natureza de seus serviços ou produtos
fornecidos,  como  ela  se  desenvolveu  ou  se  desenvolverá,  qual  é  o  modelo  de
negócios e diferenciais, [,,,] razão social/ nome fantasia, qual o porte da empresa e
como está enquadrada na legislação: micro, pequena ou média empresa, sociedade
civil limitada, sociedade anônima, etc. (DORNELAS, 2014, p. 130)

 Neste ponto também é feita uma previsão de médio prazo apontando em que patamar

a empresa pretende estar. 

Ademais,  o  principal  assunto  a  ser  abordado  nesta  etapa  diz  respeito  à  equipe

gerencial, fazendo um resumo de sua formação acadêmica e experiências profissionais. Este é

o  principal  foco  de  investidores,  tendo,  neste  primeiro  momento,  maior  destaque  que

oportunidade, ideia ou retornos financeiros.

A descrição é apresentada seguindo o seguinte modelo: Resumo do negócio, História

da empresa. Equipe gerencial, Dados da empresa, Modelo de Negócio, Produtos & Serviços e

Estratégia de crescimento.

Nos “Dados da empresa” as informações nome,  setor de atuação,  forma jurídica e

enquadramento tributário são apresentados.

2.4.3 Produtos e Serviços

A seção  de  Produtos  e  Serviços  descreve  detalhadamente  o  que  é  oferecido  pela

empresa e como é oferecido. Neste ponto, diferenciais competitivos são mostrados, bem como

a previsão de novos produtos e serviços.

O  detalhamento  tanto  do  produto  quanto  do  serviço  deve  ser  feito  de  maneira

quantitativa, mostrando em valores reais (tempo, tamanho, peso, etc.) o que é esperado. Desta

forma,  a possibilidade de falhas e ruídos na comunicação entre  gerência  e funcionários  é

diminuída.

A oferta de restaurantes e outras empresas do ramo alimentício é classificada como

“Oferta Híbrida”. Esta classificação é feita ao analisar o nível de tangibilidade da oferta, ou

seja,  o  grau  de  participação  tanto  do  produto  quanto  do  serviço  presente  na  oferta.  Em

restaurantes existe uma paridade na importância entre ambos aos olhos do consumidor.  A

figura a seguir apresenta exemplos de classificação de diferentes ofertas segundo seu grau de

tangibilidade:
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Figura 3: Relação tangível/intangível em bens e serviços

Fonte: Lovelock (1996) apud Luce (2015)

2.4.4 Mercado e Competidores

A análise de Mercado e Competidores, segundo Dornelas (2014, p. 144) 

é considerada por muitos uma das mais importantes seções do plano de negócios e
também a mais difícil de fazer, pois toda a estratégia de negócio depende de como a
empresa abordará seu mercado consumidor […] Esta seção do plano de negócios
deve ser a primeira a ser elaborada, pois dela dependerão todas as outras.

A importância deste ponto é destacada por Silva (2013) da seguinte maneira

O estudo da concorrência (por meio da identificação de seus pontos fortes e fracos,
seus objetivos, estratégias e padrões de ação e reação ao ambiente de mercado) é
essencial  para  a  criação  de  modelos  de  inteligência  para  o  monitoramento  da
concorrência.  Em outras palavras, é necessário um sistema de informação (para a
coleta de dados, interpretação e divulgação de informações sobre a concorrência)
para  possibilitar  que  a  empresa  seja  proativa  e  não  apenas  reativa  à  atuação  da
concorrência.

Esta  etapa  é  subdividida  em  três  partes:  Análise  da  indústria/setor,  Descrição  do

segmento de mercado e Análise da concorrência. Na primeira análise é dado um histórico
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recente do setor, que, neste caso, seria o mercado alimentício de Porto Alegre. A descrição de

segmento é mais específica e engloba apenas o segmento de mercado no qual a empresa está

presente,  no  caso  seriam  restaurantes  de  fast  food.  A  última  análise  engloba  todas  as

alternativas  de  produtos  e  serviços.  Neste  ponto  é  feito  um  “Mapa  perceptual  de

posicionamento”, no qual duas características são escolhidas e cruzadas.

No caso de restaurantes poderiam ser escolhidos, por exemplo, “Preço x Tempo de

espera médio” ou “Preço x Grau de customização do produto” e posicionar cada concorrente

nos quadrantes  formados  no mapa.  Diversas  características  podem ser  escolhidas,  porém,

algumas tendem a ser muito subjetivas, dificultando a estimação de um valor, a comparação

entre marcas e, portanto, o posicionamento no mapa.

Para realizar a análise da concorrência é comumente utilizado o método conhecido por

“Jornada do Cliente”. Este método consiste em ir aos estabelecimentos a serem analisados e

perceber características importantes de seus produtos e serviços, avaliando cada uma destas

tanto  positivamente  quanto  negativamente.  Este  levantamento  de  dados  ajudará  no

posicionamento das empresas no mapa perceptual.

2.4.5 Plano de Marketing

No  Plano  de  Marketing é  comum  apresentar  o  “Mix  de  Marketing”  da  empresa,

utilizando a abordagem conhecida como os 4 Ps de McCarthy para tratar de produtos. Estes

Ps representam: produto (e/ou serviço), preço, promoção e praça (ou canais de distribuição).

Enquanto para serviços são utilizados os 7 Ps de Booms e Bitner, que foi uma atualização da

teoria  de McCarthy.  Estes  7 Ps são compostos  pelos mesmos pontos dos produtos com a

adição  de:  Pessoas,  Processos  e  Evidências  Físicas  (physical  evidences,  em inglês).  Cada

atributo é focado individualmente no plano de negócios. 
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Figura 4: Modelo dos 7 Ps

Fonte: Booms e Bitner apud Silva (2013)

2.4.5.1 Produtos e Serviços

Segundo  Kotler  e  Keller  (2012)  a  formulação  de  uma  oferta  para  satisfazer

necessidades e os desejos do cliente-alvo é o primeiro passo para o planejamento de um mix

de  marketing.  Este  cliente  levará  em  consideração  três  fatores  ao  avaliar  as  ofertas:

características e qualidade do produto, mix e qualidade de serviços e preço apropriado.

Tem-se a ideia de que produtos são bens tangíveis que podem ser oferecidos para a

satisfação de necessidades ou desejos. Porém, produto, por definição, “é tudo que pode ser

oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo, incluindo bens físicos,

serviços,  experiências,  eventos,  […]”  (KOTLER;  KELLER,  2012,  p.  348).  A  oferta

desenvolvida  neste  plano de  negócios  envolve  tanto  um bem tangível  quanto  seu serviço

agregado, portanto características de ambos serão abordados.
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Existem dois grandes grupos de classificação para produtos físicos: bens de consumo e

bens industriais. Dentro destes grupos existem outras subdivisões nas quais os produtos se

encaixam por suas características. O produto desenvolvido neste trabalho trata de um bem de

consumo não durável, visto que o produto oferecido será consumido na sequência da compra.

A diferenciação  de  produto  pode  ocorrer  de  diversas  formas.  No caso  das  pizzas

oferecidas pelo restaurante a diferenciação ocorre em dois pontos: forma e customização. A

diferenciação por forma pode acontecer no tamanho, formato ou estrutura física do produto.

Já a diferenciação por customização ocorre pela individualização do produto de acordo com a

demanda do cliente.

Os serviços são “Qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma

parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada.” (KOTLER; KELLER,

2012, p. 382). 

Os serviços têm por características a intangibilidade, não podem ser vistos, provados,

sentidos, etc; inseparabilidade, a produção e consumo ocorre simultaneamente; variabilidade,

como depende de quem “quem,  onde e quando” os serviços  variam de um para outro;  e

perecibilidade, pois não podem ser estocados, o que gera um problema quando a demanda

oscila.

No gerenciamento de serviços é importante realizar a “administração das expectativas

de clientes”. Através do modelo ServQual desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry é

possível identificar cinco lacunas (ou gaps) possíveis no desenvolvimento de um serviço.
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Fluxograma 1: Modelo dos 5 Gaps da qualidade em serviço

Fonte: Parasuraman et al, (1985) apud Brei (2013)

O  primeiro  gap  diz  respeito  à  divergência  entre  a  expectativa  do  cliente  e  as

percepções da gerência. Neste ponto uma má interpretação das necessidades do consumidor

leva ao desenvolvimento errôneo do serviço ou foco em uma característica não tão importante

aos olhos do consumidor.

O  segundo  gap  acontece  entre  as  percepções  da  gerência  e  as  especificações  da

qualidade do serviço. Esta falha ocorre quando não existe uma especificação clara do que é

esperado  pelos  gerentes  a  seus  comandados.  Erros  como  pedir  um serviço  “rápido”  sem

informar quantitativamente o que seria rápido é um dos mais comuns.

O terceiro gap envolve outro ponto do mix de marketing, no qual o gerente especifica

corretamente a qualidade do serviço, e ocorrem falhas na entrega. A equipe responsável por

realizar  o  serviço não consegue transmitir  o  exigido,  podendo ter  como motivos  um mal

treinamento, incapacidade ou mesmo desinteresse. A variabilidade de um serviço pode ser

observada neste ponto.

O quarto  gap  é entre  a  entrega  de serviços  e a  comunicação.  A promoção de um

serviço pode não estar de acordo com o que realmente é oferecido. Neste caso a falha pode

acontecer tanto na entrega, que não alcança o que é prometido, quanto na comunicação que

informa algo que não condiz com a oferta.
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O  último  gap  acontece  entre  o  serviço  percebido  pelo  consumidor  e  o  serviço

esperado. Aqui ocorre uma falha na interpretação por parte do cliente que não percebe ou não

compreende qualidades do serviço. O exemplo presente no livro Administração de Marketing

(KOTLER; KELLER, 2012, p.  399) narra  um serviço prestado por um médico  que,  para

demonstrar interesse por um paciente, visita-o com frequência. Este paciente interpreta essa

preocupação do médico como um sinal de que sua doença é grave.

Estas  características  tornam  alguns  fatores  difíceis  de  mensurar  por  parte  do

consumidor.  Portanto,  no caso deste restaurante,  dentre as diferenciações apresentadas por

Kotler e Keller (2012) as mais adequadas são facilidade do pedido, entrega e instalação.

A facilidade de pedido são os meios que a empresa disponibiliza ao cliente para que o

mesmo faça o pedido, de forma a facilitar o processo.

A entrega é a forma com que o produto é entregue ao cliente e é um importante ponto

ao avaliar um serviço. Fatores como agilidade e precisão são influenciadores da opinião de

consumidores.

As  instalações  influenciam  o  funcionamento  da  empresa  como  um  todo.  O

planejamento de fluxos deve ser feito para adaptar o layout ao serviço que será realizado.

2.4.5.2 Preço

O  preço  é  considerado  o  único  elemento  do  mix  de  marketing que  gera  receita,

enquanto os outros elementos geram apenas custo. 

Diretamente ligada ao posicionamento e relacionamento com concorrentes aos olhos

do consumidor, a determinação do preço ocorre em seis etapas. (KOTLER; KELLER, 2012)

1ª  etapa:  Seleção  do  objetivo  de  determinação  do  preço.  As  principais  estratégias

associadas  a esta etapa são:  Sobrevivência,  Maximização do lucro atual,  Maximização da

participação de mercado, Desnatamento do mercado e Liderança na qualidade do produto.

Outras estratégias podem ser elaboradas de acordo com a necessidade da empresa, mas estas

são as mais conhecidas. 

2ª etapa: Determinação da demanda. Para a determinação do preço é necessário definir

a sensibilidade a preço e elasticidade da demanda, ou seja, a variação da demanda em relação

à variação do preço. A partir disto é possível fazer uma previsão de demanda relacionando

com o preço cobrado pelo produto.
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3ª etapa:  Estimativa de custos.  Os custos são divididos entre  fixos e  variáveis.  Os

custos fixos são constantes e independentes da produção mensal. Por este motivo também são

chamados de custos indiretos, visto que os mesmos existem independente da produção. Nele

estão inclusos aluguel, folha de pagamento, energia, entre outros. Os custos variáveis estão

diretamente associados ao produto e aumentam com a quantidade produzida. Aqui estarão

presentes  os  custos  com  matéria-prima,  embalagens,  etc.  Para  se  obter  o  custo  total  é

necessário somar os custos fixos com os variáveis. Para tanto é necessário estimar um volume

de produção mensal a fim de determinar o custo variável.

4ª etapa: Análise de custos, preços e ofertas dos concorrentes. Neste momento uma

análise  dos  produtos  dos  concorrentes  e  suas  respectivas  características  é  feita.  Cada

característica do produto é avaliada e “precificada”. O passo seguinte é comparar os pontos

observados com seu próprio produto, para, então, adicionar/diminuir o valor de acordo com o

que está presente/ausente.

5ª etapa: Seleção de um método de determinação de preços. Existem vários métodos

de precificação possíveis, dentre eles o mais comum é o  markup.  Este método consiste em

acrescentar uma “taxa de lucro” sobre os unitários. Por exemplo, uma empresa que tenha um

custo de R$20,00 por unidade produzida opta por um markup de 10% precifica seu produto a

R$22,00. 

Outra forma de precificação é a “Determinação de preços com base no valor ideal”.

Nele o produtor fideliza o consumidor cobrando um preço mais baixo que o preço médio.

Para viabilizar a ideia ocorre uma redução nos custos de produção, que é refletido no preço

final.

Em mercados já estabelecidos, e com concorrentes de grande porte, a utilização do

preço de mercado também é viável. Aqui a empresa que está entrando no mercado é uma

mera tomadora de preços, enquanto aquelas já estabelecidas têm a liberdade de formar o preço

que será seguido.

6ª etapa: Seleção do preço final. Após a determinação do método de precificação o

preço  final  da  empresa  pode  ser  elaborado.  Aqui  as  políticas  de  preço  da  empresa  são

consideradas, bem como o impacto do mesmo em terceiros.

Bráulio  Wilker  da  Silva  (2012)  apresenta  no  seguinte  esquema  o  processo  de

determinação de preço e frisa que “As 12 etapas não precisam ser realizadas sequencialmente,

mas sim paralelamente, o que agiliza a aplicação do modelo.”
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Fluxograma 2: Modelo de decisão de preço de venda

Fonte: Silva (2012)

E resume no seguinte esquema os passos necessários para a determinação do preço
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Fluxograma 3: 12 etapas de determinação do preço

Fonte: Silva (2012)

2.4.5.3 Promoção

A promoção trata  de qualquer relação entre a empresa com o consumidor.  Alguns

objetivos comuns da comunicação são informar, atrair, fidelizar e recuperar clientes. Segundo

Kotler e Keller (2012, p. 511)

O marketing moderno exige mais do que desenvolver um produto adequado a um
preço  atraente  e  torná-lo acessível.  As empresas  precisam também se comunicar
com os stakeholders atuais e potenciais, bem como com o público em geral. Para a
maioria das empresas, portanto, a questão não é se, mas sim o quê, como e quando,
para quem e com que frequência comunicar.



33

O desenvolvimento  de  uma  comunicação  eficaz  passa  por  cinco  etapas.  São elas:

Identificação do público-alvo; Determinação dos objetivos da comunicação; Elaboração da

comunicação; Seleção dos canais de comunicação; e Estabelecimentos do orçamento total de

comunicação de marketing. 

A identificação do público-alvo leva em consideração quem receberá a mensagem. Se

os atuais clientes, um segmento específico deles, ou potenciais consumidores.

A determinação dos objetivos da comunicação define o propósito da mensagem que

será comunicada.  Rossiter  e Percy (apud KOTLER; KELLER, 2012) identificaram quatro

objetivos: Necessidade de categoria; Conscientização da marca; Atitude em relação à marca; e

Intenção de compra da marca. Uma comunicação não apenas pode como deve alcançar mais

de um objetivo.

A elaboração da comunicação desenvolve a  mensagem.  A elaboração envolve três

pontos fundamentais:  a estratégia  da mensagem (o que dizer),  a estratégia  criativa  (como

dizer) e a fonte da mensagem (quem deve dizer).

Na seleção dos canais de comunicação, o método mais eficaz para a transmissão da

mensagem  é  escolhido.  Existem  métodos  pessoais,  no  qual  a  mensagem  é  destinada  e

comunicada de forma direta a um público já preestabelecido. Também existem canais não

pessoais, nos quais existe um direcionamento menos intenso na mensagem para que a mesma

atinja o maior público possível, não necessariamente sendo considerada uma comunicação em

massa.

O estabelecimento do orçamento total de comunicação de marketing é considerado o

ponto de maior complexidade na elaboração de um plano de comunicação. Alguns métodos

conhecidos são: Porcentagem das vendas, no qual um percentual pré-determinado das vendas

é destinado à comunicação; Objetivos e tarefas, que define objetivos específicos e avalia o

custo para que tal objetivo seja alcançado; e a Paridade com a concorrência, em que empresas

investem o equivalente a seus concorrentes na divulgação da marca.

O processo  chamado  de  Comunicação  Integrada  de  Marketing  tem como  objetivo

estabelecer e manter um canal de comunicação com seus consumidores de forma relevante

para os mesmos. Para tanto é necessário utilizar diferentes estratégias de mensagem de forma

que os mais diversos objetivos e públicos sejam alcançados.
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2.4.5.4 Praça

Praça  diz  respeito  aos  canais  de  distribuição  da  empresa,  que  são  formados  pelo

caminho  que  o  produto  faz  do  “fabricante”  até  o  consumidor  final  incluindo  todos  seus

intermediários. O objetivo de um canal de distribuição é entregar o valor gerado nas etapas

anteriores ao consumidor final e fazê-lo com o menor custo possível.

O número de intermediários de um canal define o nível do mesmo, sendo uma venda

direta  do  fabricante  para  o consumidor  final  um canal  de nível  zero.  Cada intermediário

acrescenta  um nível  ao canal.  Por  exemplo,  um canal  formado por  fabricante,  atacadista,

varejista e consumidor final é um canal de nível dois.

Figura 5: Níveis de canal de distribuição

Fonte: adaptado Santos (2012)

A expansão de uma empresa pode acontecer pelo método franchising. Dornelas (2001)

define que existem dois atores principais:  o franqueador (dono da marca)  e o franqueado

(dono  de  uma  sede).  O  modelo  consiste  no  franqueador  ceder  o  uso  da  marca  para  o

franqueado, que investirá seus próprios recursos para ter uma loja da rede do franqueador. Os

modelos e padrões do franqueador são seguidos em cada uma de suas franquias.

No  Brasil,  o  franchising  vem  ganhando  força  principalmente  após  a  criação  do

Programa  Brasileiro  de  Franquias.  Este  programa  é  uma  parceria  entre  o  Ministério  do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o BNDES, a Associação Brasileira

de Franchising (ABF) e o Sebrae. No programa são oferecidos treinamentos de capacitação
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em gestão empresarial e financiamento. Tem também como objetivo adequar a legislação para

incentivar a abertura tanto de franquias quanto de redes franqueadoras.

Em um canal composto por uma rede de franquias pode ocorrer um conflito horizontal

de canal, no qual ocorre uma discrepância entre os produtos (bens de consumo ou serviços)

das franquias de forma não intencional. Portanto, além de buscar uma uniformidade na oferta,

também é importante que ocorra um alinhamento de valores dentro de toda a rede da empresa.

2.4.5.5 Pessoas

A variabilidade dos serviços está diretamente ligada a este ponto. Neste ponto tanto a

seleção quanto o treinamento dos funcionários da empresa deve ser abordado. A empresa

deve  levar  em  consideração  que  são  estas  pessoas  que  a  representarão  frente  aos

consumidores.

Neste momento, a diferenciação dos funcionários quanto a suas atividades é levada em

consideração.  Diferentes  funções  e  atividades  exigem  diferentes  características  e

treinamentos.

O SEBRAE apresenta uma lista de funções com suas competências e características

desejáveis.

2.4.5.6 Processos

Em “Processos” é feito o detalhamento do serviço e o fluxo de atividades do mesmo.

A elaboração  de  um fluxograma  das  atividades  da  empresa  é  desenvolvido  neste  ponto,

podendo ser identificados possíveis problemas ou inconformidades com antecedência.

O conceito  de  “linha  de  visibilidade”  também é  abordado  neste  ponto.  Esta  linha

define quais ações estão visíveis aos consumidores e quais estão “escondidas”. Por exemplo, a

produção  de  um  bem  em  uma  fábrica  e  seu  transporte  até  uma  loja  de  varejo  não  é

presenciada  por  seus  clientes,  porém,  o atendimento  e a  entrega  do produto acontecem à

frente da linha de visibilidade. Um exemplo de linha de visibilidade apresentado em aula pelo

Professor Vinícius Andrade Brei (2013) pode ser visto na sequência
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Fluxograma 4: Mapa de um processo de serviços

Fonte: adaptado de Kotler e Keller (2006) apud Brei (2013)

Este conceito possibilita a observação de diferentes atividades e funções, bem com as

características e treinamentos necessários, que são utilizados no item “Pessoas”.

2.4.5.7 Evidências Físicas

Por fim,  as  “evidências  físicas” dizem respeito  à  apresentação do local  no qual  o

serviço  é  realizado,  levando  em  consideração  layout,  iluminação,  limpeza, etc.  A

intangibilidade dos serviços torna este aspecto importante para os consumidores, visto que os

mesmos sempre procuram algo concreto para basear suas expectativas (VAN VLIET, 2015).

2.4.6 Plano Operacional

Segundo Dornelas  (2001,  p.  100),  o  plano  operacional  apresenta  “as  ações  que  a

empresa está planejando para seu sistema produtivo e o processo de produção, indicando o

impacto que estas ações terão em seus parâmetros de avaliação de produção.”
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Para ilustrar as operações da empresa, será desenvolvido um fluxograma contendo os

processos de produção e atendimento, com uma lista dos equipamentos necessários em cada

atividade da empresa.

Um esboço do layout do restaurante contendo o fluxo de clientes e funcionários dentro

do estabelecimento será apresentado, e também da ficha a ser entregue aos clientes constará

neste ponto.

2.4.7 Análise Estratégica

Na Análise  Estratégica  “são  definidos  os  rumos  da  empresa,  sua  visão  e  missão,

situação atual, as potencialidades e ameaças externas, forças e fraquezas, objetivos e metas de

negócio.”  (DORNELAS,  2014  p.  158).  Kotler  (1998,  apud  DORNELAS,  2014,  p.  159)

montou  o  processo  para  planejamento  estratégico  começando  pela  declaração  de  visão  e

missão do negócio, passando por uma análise de ambiente interno e externo (conhecido como

análise SWOT, na qual são elencados forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), formulação

de objetivos e metas, formulação de estratégia e implementação. Após a implementação um

processo  de  feedback  e  controle  é  feito  e  refletido  em  cada  uma  das  etapas  anteriores,

sugerindo correções e atualização dos dados utilizados.

Para realizar a análise SWOT é importante separá-la em etapas. O primeiro passo seria

dividir  o ambiente externo em categorias para então detectar oportunidades e ameaças em

cada.  Como  exemplo  de  categorias  possíveis  tem-se:  Político-jurídico,  Sociocultural,

Econômico,  Demográfico,  etc.  O  passo  seguinte  tem  como  objetivo  analisar  o  ambiente

interno  através  da  detecção  de  forças  e  fraquezas  da  empresa.  Kotler  (1998,  apud

DORNERLAS, 2014, p. 162) elaborou um checklist com as divisões de marketing, finanças,

produção  e  organização.  Em  cada  setor  existem  pontos  a  serem  classificados  de  força

importante à fraqueza importante.  O resultado de ambas análises são transpostos à  Matriz

SWOT, que é apresentada no plano de negócios.

Através  das  combinações  entre  Forças,  Oportunidades  e  Ameaças  com  elas

relacionadas,  bem como entre Fraquezas,  Oportunidades  e Ameaças,  os objetivos e metas

poderão  ser  definidos.  Tiffany  & Petterson  (1999,  apud  DORNELAS  2014,  p.  164-165)

definem objetivos e metas da seguinte maneira 
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Os objetivos indicam intenções gerais da empresa e o caminho básico para chegar ao
destino que você deseja. São definidos com palavras e frases. Já as metas são ações
específicas mensuráveis que constituem os passos para se atingir um objetivo. São
definidas com números e resultados a se obter.

Dornelas (2014, p. 165) destaca a necessidade de determinar objetivos ousados, com o

intuito de desenvolver a empresa. O autor também diz que “Metas devem ser SMART, ou

seja: eSpecíficas, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e Temporais.”

A  apresentação  dos  objetivos  segue  o  seguinte  modelo:  Objetivo  geral,  Meta

específica, Prazo, Ações necessárias, Indicadores e Responsável.

2.4.8 Plano Financeiro

Por  fim,  o  Plano  Financeiro  é  apresentado.  Nele  estão  contidas  as  informações:

investimento inicial, demonstrativo de resultados, fluxo de caixa dos primeiros anos, ponto de

equilíbrio, margem de rentabilidade e análise de investimento. Estas informações são de suma

importância ao apresentar um plano de negócios a investidores, visto que, na maioria  das

vezes, é o retorno financeiro que os mesmos procuram.

2.4.8.1 Investimento inicial

Baron e Shane (2007) destacam três perguntas que devem ser feitas antes de começar

um negócio: “De quanto dinheiro eu preciso? Onde posso obtê-lo? Quais os tipos de acordo

que preciso fazer para obter esse capital?”

Para responder à primeira questão, Dolabela (2008) divide o investimento inicial em

três partes:

1. Despesas pré-operacionais: ocorrem antes da abertura da empresa. Alguns exemplos

destes custos são os gastos com pesquisa de mercado, registro da empresa e honorários

de publicitário para desenvolver a marca;

2. Investimentos fixos: são os gastos (investimentos) em necessidades, maioria físicas, da

empresa. Exemplos são a aquisição e instalação de equipamentos, obras e reformas,

móveis, etc;
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3. Capital de giro inicial: é o valor necessário para cobrir os custos operacionais antes da

empresa  ter  receita  própria.  Serve  para  o  pagamento  de  despesas  como  aluguel,

salários, pró-labore, etc.

2.4.8.2 Fontes de Capital

Como ilustrado por Ross et al. (2013, p. 492) nem sempre o próprio empreendedor

tem  capacidade  de  financiar  os  custos  iniciais  de  sua  start-up.  Para  que  novos

empreendimentos sejam possíveis o “dinheiro de outras pessoas” (ou DOP) é utilizado com

frequência.

O dinheiro utilizado para financiar novas empresas é conhecido como Venture Capital.

As  principais  fontes  de  Venture  Capital utilizadas  são:  investidores  anjos,  capitalistas  de

risco, bancos e programas do Governo. Cada um possui características, critérios e objetivos

distintos ao realizar um empréstimo.

Os investidores anjos, segundo Baron e Shane (2007), 

são pessoas físicas que investem em novos empreendimentos. O anjo típico já foi
antes  um  empreendedor.  […]  Tendem  a  exigir  um  retorno  menor  sobre  seus
investimentos  do  que  capitalistas  de  risco  porque  são  menos  financeiramente
motivados.

Ross et al. (2013) destaca que anjos normalmente investem em negócios pequenos.

Os  capitalistas  de  risco  são  representantes  de  organizações  que  captam capital  de

diversas fontes para investir  em novas empresas.  Estas organizações  são estruturadas com

investidores institucionais, que tem como função apenas fornecer o capital que será investido,

e os próprios capitalistas de risco, que funcionam como agentes da empresa, decidindo sobre

os  investimentos  que  serão  feitos  e  auxiliando  na  administração  das  empresas  (BARON;

SHANE, 2007). 

O foco dos capitalistas de risco são negócios com grande potencial de crescimento,

proporcionando alto retorno aos investidores. Para tanto, uma série de critérios rigorosos são

estabelecidos,  filtrando os projetos e fazendo com que apenas 1% das propostas receba o

investimento.
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Os bancos normalmente  exigem um fluxo de caixa  positivo  e  garantias  em ativos

comerciais para aprovação de empréstimos comerciais. Portanto, os empréstimos bancários

tornam-se de difícil acesso por start-ups (BARON; SHANE, 2007)

Nos últimos anos o Governo brasileiro vem facilitando o acesso a crédito por parte de

novos  empreendedores.  O  objetivo  dos  programas  tem como  foco  fomentar  a  economia

interna  do  país  para  incentivar  o  consumo  e  circulação  de  capital.  Através  de  novos

empreendimentos a geração de novos empregos é possível, ocasionando um número maior de

transações financeiras e gerando novas fontes de receita para o Estado.

2.4.8.3 Custos e Receitas

Para fins de simplificação, todas as saídas de caixa de uma empresa serão consideradas

custos,  mesmo que a  linguagem contábil  especifique  características  e  nomenclaturas  para

diferentes  tipos de saídas de caixa.  Os custos podem ser divididos entre fixos e variáveis

(DOLABELA, 2008, p. 215)

Custos  variáveis:  estão  diretamente  ligados  à  quantidade  produzida.  Custos  com

matéria-prima,  embalagens,  comissões  sobre  vendas  e  impostos  são  exemplos  de  custos

variáveis.

Custos  fixos:  são  compostos  por  custos  que  independem  da  produção.  Exemplos

destes  custos  são:  salários,  aluguel,  financiamentos,  contas  de  luz,  água  e  telefone,

depreciação, honorários de contadores, etc.

As  receitas  da  empresa  incluem  todas  as  entradas  de  caixa  ocorridas.  Receitas

possíveis  advêm  de  vendas  de  produtos,  prestação  de  serviços,  patrocínios,  parcerias,

empréstimos, etc.

2.4.8.4 Demonstração dos Resultados do Exercício Pro Forma

A Demonstração  do  Resultado  do  Exercício  (DRE)  apresenta  de  forma  lógica  as

transações financeiras ocorridas no período, apresentando de forma clara as informações e

auxiliando no cálculo de impostos e lucros.

O DRE segue a seguinte estrutura:
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Tabela 1: Modelo DRE

Fonte: Zen (2014)

Gitman (1978) define que “Demonstrações pro forma são demonstrações financeiras

projetadas”. Seus dados são esperados e estimados, de forma que planejamentos financeiros e

decisões estratégicas possam ser formados.

2.4.8.5 Projeção do Fluxo de Caixa

Dolabela (2008, p. 220) define fluxo de caixa como o “acompanhamento das entradas

e saídas no caixa da empresa”. O valor final encontrado em um fluxo de caixa representa a

variação de capital no período, não necessariamente representando o valor presente em caixa.

Dornelas (2001) o considera a principal ferramenta de um planejamento financeiro.

O fluxo de caixa de um período passado é simples de ser calculado, basta somar ao

valor inicial as receitas do período para então subtrair as saídas de caixa (incluindo impostos).

O  valor  encontrado,  neste  caso,  representará  o  capital  disponível  em  caixa  ao  final  do

exercício. Caso o cálculo seja feito sem o valor inicial em caixa, será encontrada apenas a

variação ocorrida no período.

Para calcular o fluxo de caixa de um projeto Ross et al. (2013) determina, em primeiro

lugar, realizar a projeção das demonstrações financeiras, constando uma previsão de vendas
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unitárias,  preço de venda unitário,  custo variável,  custo fixo total  e o investimento inicial

necessário, que inclui a necessidade de capital de giro. Para o cálculo do DRE o valor de

depreciação  é  descontado  antes  do  cálculo  de  impostos  a  pagar,  porém,  como  não  há

desembolso de fato, o valor é somado em seguida. O valor encontrado, enfim, representa a

projeção do fluxo de caixa operacional e o cálculo deverá ser repetido nos períodos a serem

analisados.

O fluxo de caixa total projetado conta com os investimentos em ativos imobilizados no

período zero e com a variação do Capital Circulante Líquido (CCL). Ao final do período, por

conta da depreciação, o valor do ativo imobilizado sofrerá os descontos necessários, tendendo

a zero com o tempo, porém, haverá a entrada de caixa com o retorno do CCL (ROSS et al.,

2013).

Tabela 2: Modelo de Fluxo de Caixa

Fonte: Zen (2014)

2.4.8.6 Ponto de Equilíbrio e Margem de Contribuição

O ponto de equilíbrio, segundo Dolabela (2008, p. 223)
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corresponde ao nível de faturamento para que a empresa possa cobrir, exatamente,
seus custos, ou seja, atingir o lucro operacional igual a zero. Acima do ponto de
equilíbrio, a empresa terá lucro e, abaixo dele, incorrerá prejuízo.

Baron e Shane (2007) explicam cinco passos para descobrir o volume de vendas do

ponto de equilíbrio:

1. Determinar o preço de venda unitário (PV);

2. Estimar o custo variável unitário (CVunit);

3. Subtrair  do  valor  encontrado  no  1º  passo  o  valor  encontrado  no  2º  (Margem  de

Contribuição Unitária);

4. Estimar os custos fixos da empresa (CF);

5. Dividir  o valor dos Custos fixos da empresa pelo valor encontrado da Margem de

Contribuição Unitária (Ponto de Equilíbrio).

O valor encontrado no 3º passo é chamado “Margem de Contribuição”, e representa o

lucro obtido na venda de cada unidade do produto.

2.4.8.7 Análise de Investimento

Um plano de negócios deve conter três  informações  básicas para que a análise  de

investimento seja possível:  payback, valor presente líquido (VPL) e taxa interna de retorno

(TIR).

Payback

O cálculo do payback, segundo Ross et al. (2013), apresenta o prazo esperado para

recuperar o investimento inicial.

Para calcular o payback utiliza-se o fluxo de caixa projetado dos próximos períodos e

subtrai-se do valor do investimento inicial.

Dolabela  (2008)  explica  que  investidores  utilizam  este  cálculo  como  critério  de

decisão.  “Quanto mais  tempo a empresa precisar esperar para recuperar seu investimento,

maior sua possibilidade de perda. Portanto, quanto menor for o período de  payback,  menor

será a exposição da empresa aos riscos.”
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Dornelas  (2001) indica duas fraquezas  desta técnica:  “não leva em consideração o

aspecto tempo do dinheiro, e não leva em consideração os fluxos de caixa recebidos após o

prazo de payback.” E acrescenta “As técnicas de fluxo de caixa descontado são as melhores

formas  de  se  avaliar  as  decisões  de  investimento.”  Dois  métodos  são  utilizados:  Valor

Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR).

Valor Presente Líquido

O  VPL  consiste  em  trazer  para  o  presente  os  valores  encontrados  nos  fluxos

projetados. Dornelas (2001) apresenta a seguinte fórmula:

VPL = (F1/(1+K)¹ + F2/(1+K)² + F3/(1+K)³ + … + Fn/(1+K)^n) - INV

Na qual

VPL = Valor Presente Líquido

Fn = Fluxo de caixa após impostos no ano n

N = Vida do projeto em anos

K = Taxa de desconto (taxa de retorno exigida para o projeto)

INV = Investimento inicial

Caso o valor encontrado na equação seja positivo significa que o projeto é viável, caso

seja negativo representa prejuízo e o projeto não deverá ser descartado.

Taxa Interna de Retorno

O TIR representa o valor da taxa de desconto (K) que iguala a equação do VPL a zero.

Para calculá-lo utiliza-se a fórmula do VPL igualando-o a zero e substituindo K pelo TIR

(DORNELAS, 2001). 

2.5 Modelo de Negócios Canvas



45

O modelo de Negócios Canvas foi desenvolvido por Alexander Osterwalder  e tem

como objetivo a visualização simplificada de aspectos importantes na administração de uma

empresa.  O  modelo  é  formado  por  nove  categorias  que  abrangem  os  fornecedores,

funcionamento  da  empresa,  relação  com  consumidores  e  custos.  As  categorias  são  as

seguintes: Parcerias-chave; Atividades-chave; Recursos-chave; Relacionamento com clientes;

Canais; Segmentos de clientes; Estrutura de custos; e Fontes de receita.

O  primeiro  ponto  abordado  são  as  parcerias-chave  do  negócio.  Van  Vliet  (2015)

destaca a importância de parcerias tanto para start-ups quanto para empresas já existentes no

mercado. A combinação entre as especializações e conhecimentos das empresas é de vital

importância quando competindo em um mercado.

Em seguida são abordadas as atividades-chave da empresa. Saber identificá-las tanto

na produção quanto na realização do serviço ajuda a entender a oferta de valor dentro da

companhia.  Atividades  de  diferentes  áreas  da  empresa  e  com  objetivos  distintos  são

enumeradas  neste  ponto.  As  atividades-chave  englobam  tanto  funções  indispensáveis  à

realização do serviço quanto a divulgação da marca que ajudará a manter/aumentar o fluxo de

clientes para a empresa.

Os recursos-chave da empresa são aqueles indispensáveis para a realização do serviço.

Englobam recursos físicos,  intelectuais,  financeiros  e humanos.  Nos recursos físicos estão

todos  os  equipamentos  fundamentais  para  que  a  empresa  possa  realizar  sua  atividade.

Segundo Van Vliet (2015), os recursos intelectuais englobam além de questões como o know-

how, mas também a marca e patentes da empresa. Os recursos financeiros necessários para o

funcionamento da empresa incluem o capital de giro necessário e suas fontes. Já os recursos

humanos da empresa estão ligados aos funcionários ligados a cada área da empresa tanto na

realização das atividades quanto no gerenciamento da organização.

A oferta de valor de empresa vem a ser o motivo de sua existência. A empresa deve

oferecer  algo  de  acordo  com  as  necessidades  de  seus  clientes.  Neste  ponto  é  feito,

basicamente, um resumo do que será oferecido pela companhia apresentando as principais

características quantitativas e qualitativas.

Em relacionamento  com clientes  é  definido  como  se  dará  esta  relação.  Van Vliet

(2015) destaca a importância de dividir em grupos específicos quando se trabalha com uma

base de clientes muito grande, visto que cada um terá uma necessidade diferente.
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Em canais é tratado principalmente o local onde o serviço é realizado e o contato com

cliente. Ao desenvolver um canal é importante lembrar dos cinco estágios que o consumidor

passa no ato da compra: percepção do produto, compra, entrega, valoração e satisfação. Caso

a empresa ofereça diferentes tipos de canais, cada um deles é citado separadamente.

Segmentos de clientes podem ser identificados ao analisar a gama de consumidores de

um  produto.  Cada  segmento  tem  diferentes  necessidades  e  expectativas  em  relação  ao

produto.  Esta  segmentação  é  importante  de  ser  feita  para  que  ocorra  a  comunicação  e

relacionamento entre a empresa e o consumidor. Quanto mais segmentos forem identificados

mais precisa e eficiente será a comunicação da empresa. Portanto, a comunicação do mix de

marketing será diretamente influenciada pelo exposto neste ponto.

Ao fazer a estrutura de custos será possível identificar o valor mínimo mensal que é

necessário investir  para que os serviços prestados sejam possíveis.  Este  ponto auxilia  nas

tomadas de decisões como investimentos ou corte de custos.

Logo ao lado da estrutura de custos da empresa são apresentadas todas as suas fontes

de receita, incluindo vendas, licenciamentos, patrocínios, etc. Após a obtenção das fontes de

receita  e  da  estrutura  de  custos  é  possível  calcular  o  ponto  de  equilíbrio  e  a  taxa  de

rentabilidade. 

Embora o plano de negócios disponha de um número maior de informações, e estas

sejam mais completas, aquelas presentes no modelo Canvas são tão importantes quanto. Isto

se deve ao fato de que nele estão presentes os principais aspectos de cada uma das principais

áreas da companhia. A maioria das decisões de investimento de um projeto podem ser feitas

com base no conteúdo de um Canvas,  visto que incoerências  nas fundamentações  de um

projeto acabam expostas em seus quadrantes.
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3 METODOLOGIA

O primeiro passo realizado foi a análise do ambiente externo, visto que o plano a ser

elaborado diz respeito a uma empresa que ainda não existe, e, portanto, a análise bem como o

desenvolvimento de suas características internas puderam ser feitas com base no ambiente

externo de modo que a mesma se adapte ao meio.

Os dados necessários  para a  análise  do ambiente  foram baseados em pesquisas  já

realizadas  e  divulgadas  por  SEBRAE,  IPM (Instituto  de  Pesquisa  de  Mercado Unisinos),

FIESP,  entre  outros.  Este  estudo teve  como objetivo  identificar  oportunidades  e  ameaças

ligadas principalmente a concorrentes e público-alvo de forma geral.

A  análise  dos  concorrentes  específicos  foi  separada  em  duas  partes  feitas

paralelamente: realização de “Jornadas do Cliente” em empresas presentes na área de atuação

proposta pelo projeto; e entrevistas com potenciais consumidores.

No  método  da  jornada  do  cliente,  o  próprio  empreendedor  vai  às  empresas

concorrentes como um cliente qualquer e passa por todo o processo de compra do produto

oferecido  pela  mesma,  analisando  as  principais  características  da  empresa  em  foco.  O

levantamento de dados segue um roteiro preestabelecido, porém há uma abertura no mesmo

para anotação de quaisquer características importantes que não fossem previstas durante sua

elaboração.

Foram  realizadas  quatorze  jornadas  em  diferentes  estabelecimentos  considerados

concorrentes da empresa no bairro Cidade Baixa e em praças de alimentação. As jornadas

completas estão presentes no Apêndice D deste trabalho. Em cada jornada foram descritas as

interações  entre  a  empresa  e  o  cliente  em quatro  momentos  distintos:  procura  do  local,

chegada, permanência e saída. 

A “procura do local” leva em consideração os primeiros contatos do consumidor com

a empresa,  podendo acontecer  através de anúncios feitos pela  companhia,  visualização da

fachada  do  estabelecimento  ou  depoimentos  de  clientes  recomendando  –  ou  não  –  o

produto/serviço da mesma.

Na “chegada ao local” é analisada a apresentação do ambiente, a recepção do cliente

no estabelecimento e como é prestado o serviço. Ao analisar restaurantes é possível identificar

o objetivo da empresa em relação à estadia do cliente já neste momento. Enquanto empresas

que optam por proporcionar uma experiência completa a seus clientes investem na qualidade
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do ambiente e do atendimento, como é o caso do Pampa Burger e do Pastel com Borda, outras

empresas focam apenas no produto (e sua entrega) e nos processos de produção, deixando que

o consumo aconteça de acordo com as necessidades do consumidor, como é o caso da Pizza

do Pedaço, do McDonald's e da carrocinha de cachorro-quente analisada.

No momento da “permanência” o posicionamento observado no passo anterior tem o

maior impacto. Aspectos como qualidade do produto e conforto são analisados nesta etapa e,

na maioria das vezes, a decisão do cliente em voltar ou não ao estabelecimento ocorre em

decorrência destes.

A “saída” é considerada apenas nos estabelecimentos nos quais o consumo do produto

ocorre dentro do estabelecimento, visto que nos demais o contato do cliente com a empresa

termina na entrega e consumo do produto, que são abordados na permanência. A análise mais

importante feita nesta etapa diz respeito ao contexto, no qual o cliente faz a avaliação do

serviço real prestado em relação a suas expectativas, levando em consideração ocorrências de

todos os momentos  anteriores.  Por este motivo,  esta  avaliação está presente inclusive nas

jornadas que não abordaram nenhum aspecto específico da “saída”.

De modo geral,  o ponto mais importante  das jornadas do cliente  está presente nos

“insights e oportunidades”. Neste espaço o empreendedor anota os principais pontos positivos

e  negativos  experienciados.  Em  alguns  casos  o  motivo  que  levou  à  escolha  daquele

estabelecimento específico está presente nesta seção também, como é o caso da Pizza Hut,

que por ser a maior rede de pizzarias do mundo atualmente serve como um dos modelos de

negócio para o desenvolvimento deste projeto.

Para a realização deste trabalho foram realizadas seis entrevistas ao todo, sendo quatro

delas  com potenciais  consumidores,  e  duas  com empreendedores  da  área.  As  entrevistas

foram realizadas por e-mail durante o mês de Novembro e deu liberdade aos entrevistados a

acrescentarem pontos não abordados que os mesmos achassem importantes. 

As  entrevistas  com  consumidores  tiveram  como  objetivo  fazer  uma  análise  da

percepção  dos  mesmos  sobre  a  atual  oferta  do  bairro  Cidade  Baixa  e  de  praças  de

alimentação.  Também  foi  perguntado  sobre  características  que  julgassem  importantes  na

realização dos serviços e quais os pontos que a oferta atual mais deixa a desejar. O perfil dos

entrevistados é composto por estudantes de ensino superior, na faixa de 20 a 30 anos de idade

e residentes em Porto Alegre e região metropolitana. Este perfil é condizente com a maior

parcela da demanda noturna do bairro Cidade Baixa.
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Para atingir  o  objetivo  do projeto foram escolhidos  dois  consumidores  do público

“geral” e dois do público vegetariano. Embora as entrevistas realizadas tivessem o mesmo

propósito, houve uma diferenciação no roteiro das mesmas de acordo com o seu público-alvo.

Enquanto as entrevistas com o público geral consistiam em cinco perguntas bastante

específicas sobre suas opiniões sobre a atual oferta; as entrevistas com o público vegetariano

foram compostas  por  oito  perguntas,  tendo  o  acréscimo  de  questões  pessoais  sobre  suas

experiências como vegetarianos em estabelecimentos não voltados a este público. Um quadro

contendo o resumo dos resultados encontrados com a pesquisa está presente no Apêndice A

deste trabalho.

Também foram entrevistados dois empreendedores com experiência no setor estudado.

Estas  entrevistas  tiveram  como  objetivo  coletar  dados  relativos  ao  funcionamento  de

empresas  da  área,  investimentos  iniciais,  custos  operacionais  e  principais  obstáculos

encontrados no dia a dia da empresa. 

As entrevistas foram realizadas com João Cláudio de Albuquerque, administrador do

restaurante Sancho Pan, presente na Arena do Grêmio, e com experiência na administração de

outros  estabelecimentos  semelhantes;  e  José  Cláudio  Leindecker,  sócio-proprietário  da

pizzaria Duzeca Pub Bar, localiza na cidade de Butiá, Rio Grande do Sul. Estas entrevistas

completas estão presentes respectivamente nos Apêndices B e C deste trabalho. 

A partir do que foi identificado no ambiente externo foi moldado o ambiente interno

da empresa. A elaboração da missão e dos valores da empresa se deu neste momento. Após, o

desenvolvimento do mix de marketing, para, então, elaborar o plano operacional. Tendo todas

as  informações  disponíveis  foi  possível  montar  a  Matriz  SWOT,  juntando  as  forças  e

fraquezas às oportunidades e ameaças previamente estabelecidas.

Portanto, embora o plano de negócios seja apresentado em uma determinada estrutura

ele  não é  necessariamente  elaborado na mesma ordem. E isso se torna ainda mais  lógico

quando se tem um projeto de empresa em análise, como é o caso.

Por fim,  a análise  da viabilidade econômica foi feita  na forma de projeção após a

junção e elaboração de todos os outros dados. Foi projetado o ambiente competitivo no qual a

empresa estará inserida com o intuito de simular o investimento inicial, ponto de equilíbrio,

fluxo de caixa e payback.
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4 PLANO DE NEGÓCIOS

4.1 Sumário Executivo

A PizzaYolo  é  um projeto de pizzaria  que visa atender  com qualidade  a  todos os

segmentos  de  clientes  presentes  no  bairro  Cidade  Baixa  de  Porto  Alegre.  Os  atuais

restaurantes  da  região  não  levam  em  consideração  os  diferentes  públicos  presentes  com

necessidades  distintas,  que,  por  este  motivo,  dificilmente  são  atendidos  por  um  mesmo

estabelecimento  de  forma  satisfatória.  Esta  falha  acaba  por  dificultar,  principalmente,  a

socialização de grupos grandes, formados por pessoas de diferentes estilos, gostos e desejos.

 Este projeto tem como fundamentação a possibilidade de particularização do produto

de acordo com a vontade do cliente. Ou seja, o consumidor poderá escolher dentre diversas

opções os ingredientes que mais lhe agradam para a montagem de sua pizza, de forma que

consiga satisfazer seu desejo de maneira adequada. A customização de produto proposta pela

PizzaYolo será suficiente para cobrir a demanda por diferentes tipos de lanches: funcionais,

gostosos, vegetarianos e saudáveis. O serviço e o ambiente apresentados serão voltados para

um atendimento ágil,  com tempo de espera baixo para o cliente,  mas também focando no

bem-estar do mesmo, de forma que o espaço ofertado seja confortável e aconchegante.

Para que este projeto seja possível será necessário um investimento inicial de cerca de

R$90.000,00, que tem retorno previsto para o segundo ano de funcionamento do restaurante.

Os principais custos que formam este valor são os custos com aquisição de equipamentos de

cozinha, adaptações do imóvel às necessidades operacionais de uma pizzaria, mobília para o

restaurante e capital de giro necessário para os três primeiros meses de funcionamento.

4.2 Descrição da Empresa

4.2.1 Resumo do Negócio

A PizzaYolo é uma pizzaria que oferece um serviço rápido e um produto prático com

alto grau de customização, visando atender diversos tipos de público.
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4.2.2 História

A ideia de negócio surgiu em 2012 quando um grupo de amigos tentava decidir um

local  para  se  reunir  para  jantar,  mas  não  encontravam  um  restaurante  que  atendesse  a

demanda  de  cada  indivíduo  do  grupo.  Alguns  cansados  da  homogeneidade  do  que  era

oferecido nas redondezas, outros com exigências não atendidas de forma satisfatória.

A partir daí começa um brainstorm com ideias de diferentes produtos que satisfizesse

o  maior  número  de  pessoas  possível,  de  forma  que um grupo de amigos  com diferentes

características pudesse continuar junto com todos sendo atendidos de forma satisfatória. Os

principais  pontos  levantados  foram  em  relação  ao  tamanho  da  refeição,  customização

individual, preço e que fosse “diferente do pão com carne”.

A ideia  de montar  uma pizzaria  surgiu durante a  discussão do grupo. A pizza foi

considerada o produto que pudesse atender a grande variedade de demanda da melhor forma,

sendo diferente da atual oferta, possuindo um alto grau de customização e com um grande

mercado em potencial.

Em 2012 um projeto inicial de pizzaria foi apresentado no evento Pitch Your Business,

organizado pela PS Júnior. Este evento tem por objetivo reunir empreendedores que tenham

uma  ideia  de  negócio  com  interesse  de  apresentá-la  ao  público  em  uma  espécie  de

competição. Para eleger um vencedor é formada uma comissão de avaliadores, que ao final de

cada apresentação fazem perguntas, críticas e comentários sobre projeto apresentado. Após

este momento é aberto um espaço para o público presente conversar com o empreendedor. O

projeto de pizzaria não venceu o concurso, porém, algumas das sugestões dadas tanto pelo

público quanto pelos jurados foram aproveitadas no atual plano de negócios.

No ano de 2013 o desenvolvimento do plano de negócios se deu através da realização

do curso Planejamento Estratégico na Prática: Tirando os Objetivos do Papel, oferecido pela

Secretaria  de  Desenvolvimento  Tecnológico  da  UFRGS.  O  curso  tinha  como  objetivo

apresentar  teorias  relevantes  para  o  desenvolvimento  de  uma  empresa  e  demonstrar  a

utilização prática das mesmas no mercado.

O  projeto  diminuiu  o  ritmo  nos  anos  seguintes  e  foi  pouco  desenvolvido,  tendo

crescido apenas com ideias esporádicas e insights cotidianos.
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4.2.3 Equipe

Gustavo Müller Alves: aluno do curso de Administração da Universidade Federal do

Rio Grande do Sul; possui conhecimentos em Planejamento Estratégico de Marketing, bem

como Finanças e Processos Administrativos.

4.2.4 Dados da empresa

Nome: PizaYolo

Setor: Food service

Forma jurídica: Sociedade por quotas de responsabilidade limitada (ltda)

Enquadramento tributário: Simples

4.2.5 Modelo de Negócio

A principal fonte de receita da empresa em um primeiro momento se dará através da

venda  de  alimentos  e  bebidas  realizadas  em seu  restaurante.  O  planejamento  estratégico

realizado prevê a criação de uma rede de franquias no médio/longo prazo e a elaboração de

um modelo express para atender a eventos.

4.2.6 Produtos e Serviços

Minipizzas  montadas  na  hora  de  acordo  com  o  gosto  do  cliente  e  bebidas  -

refrigerantes, sucos e águas, com possibilidade de oferecer cerveja dependendo do local da

franquia.

4.2.7 Estratégia de Crescimento

Curto  Prazo:  Abertura  do  primeiro  restaurante  no  bairro  Cidade  Baixa  de  Porto

Alegre. Nele ocorrerá a adaptação do modelo de negócio de acordo com o que é observado e

sugerido por clientes. A estratégia de penetração de mercado será utilizada.
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Médio Prazo: Estabelecimento de uma rede de franquias visando, principalmente, a

presença em praças de alimentação em shopping centers da capital gaúcha. Oferecimento de

produtos diversificados, como pizzas doces e outros tipos de lanche.

Longo Prazo: Desenvolvimento de um modelo express, capaz de ser montado em food

trucks. Sua mobilidade possibilitará o atendimento em shows e outros tipos de eventos tanto

em Porto Alegre quanto no interior e outros estados, com o intuito de aumentar a visibilidade

da marca  em outras  regiões  e  firmar  parcerias  com organizadores  de eventos  e  possíveis

franqueados.

4.3 Produtos e Serviços

Produtos

O principal produto oferecido será a minipizza. Ela terá por volta de 16 centímetros de

diâmetro e levará cerca de 2 minutos para ficar pronta após o término da montagem, que

ocorre enquanto o cliente faz o pedido. A pizza será servida em uma embalagem de papelão

plastificado reciclável.

O cliente terá a sua disposição diferentes tipos e sabores de massa, molho e coberturas,

podendo montar sua pizza da maneira que quiser. Para possibilitar que a pizza fique pronta

em apenas dois minutos a massa e os ingredientes (que necessitarem) serão pré-cozidos, de

forma que o processo que ocorre em frente ao cliente é apenas o acabamento do preparo.

O  estabelecimento  também  oferecerá  bebidas.  Um  contrato  com  fornecedor  de

refrigerantes, sucos e águas será feito para suprir a demanda. 

A oferta de bebidas alcoólicas será avaliada em cada local separadamente.

Serviços

O serviço oferecido para o cliente terá três etapas: “pré-atendimento”, atendimento no

balcão e pagamento.

O pré-atendimento acontece assim que o cliente  entra no restaurante e consiste  na

recepção do mesmo e na entrega de uma ficha com a lista de ingredientes. Isto acontecerá

enquanto o cliente aguarda na fila e agilizará o próximo passo. O atendente que distribui as

fichas estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas sobre o atendimento, companhia,

processos de produção e produto.
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No momento do atendimento o cliente vai até o balcão dos ingredientes e é montada a

pizza em sua frente, dando a ele a possibilidade de trocar ingredientes que havia selecionado

na ficha.

Após a montagem, a pizza vai para o forno e o cliente é encaminhado ao caixa, onde

escolherá sua bebida, realizará o pagamento e receberá seu pedido. O tempo de espera deverá

ser de no máximo dois minutos, sendo parte dele utilizado no ato de pagar.

4.4 Mercado e Competidores

Em  pesquisa  realizada  em  2012  pelo  Instituto  de  Food  Service  Brasileiro  (IFB)

revelou-se que 37% dos brasileiros habitantes de grandes centros fizeram suas refeições fora

de casa ou compraram alimentos prontos e levaram para suas residências. Em 2009 a Pesquisa

de Orçamento Familiar (POF) estimou que cerca de uma a cada três refeições realizadas em

grandes centros do país são feitas fora de casa. Estes fatos propiciaram um aumento no setor

de Food Service brasileiro nos últimos anos.

Apesar de estes números indicarem um cenário aparentemente positivo, a Associação

Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL) informa que “de cada 100 estabelecimentos

que são criados no Brasil, 35 fecham em 1 ano e 50 fecham em 2 anos.” O SEBRAE explica

estes dados levando em consideração a versatilidade do mercado, que muda constantemente, e

pelo fato de a oferta ser maior que a demanda. Para amenizar o impacto destes fatores em um

empreendimento é necessário que haja um estudo prévio da demanda onde o estabelecimento

estará localizado.

A demanda  diurna  da  Cidade  Baixa  se  mantém ao  longo  do  ano  todo,  porém,  a

demanda do período noturno tende a variar sazonalmente. Este fato pode ser explicado pelo

diferente perfil do público diurno - composto, principalmente, pelas pessoas que trabalham na

região e buscam uma refeição funcional -, e do público noturno - que consiste basicamente de

jovens que saem com amigos para se divertir. 

A demanda noturna do bairro costuma ser alta principalmente nos meses de agosto até

o começo de dezembro,  período no qual  há intenso movimento  motivado pelas  festas  da

região. Do final de dezembro até o final de fevereiro a demanda sofre uma queda devido ao

grande número de jovens que deixam a cidade durante as férias de verão. Entre março e abril

a demanda volta a crescer com o início do período letivo de escolas e faculdades e clima ainda
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quente na região Sul do país. Entre maio e julho o frio afasta parte dos jovens das festas da

região, causando outra queda da demanda durante o ano.

Com base nestas informações, o seguinte gráfico representa a variação da demanda de

acordo com o período:

Fonte: autor

Os valores de cada ponto são meramente especulativos, não sendo precisos e tendo

como utilidade apenas a visualização da demanda esperada em época do ano.

Ao  realizar  a  análise  de  alternativas  de  produtos  e  serviços  foram observadas  14

empresas e serviços que possam ser considerados concorrentes diretos. O método utilizado

para  realizar  este  estudo  foi  a  “Jornada  do  Cliente”.  A  análise  realizada  em  cada

estabelecimento está presente no Apêndice D do trabalho. 

Os concorrentes escolhidos para o estudo estão posicionados tanto no bairro Cidade

Baixa,  onde  seriam  uma  ameaça  já  em  um  primeiro  momento,  quanto  em  praças  de

alimentação, que, mesmo que venham a se tornar uma ameaça apenas em um momento mais

distante,  já  servem  de  parâmetros  para  desenvolvimento  de  pontos-chave  como  o

franqueamento e a diferença nos processos operacionais realizados em locais distintos.

Os restaurantes observados no bairro Cidade Baixa são os seguintes: Pizza do Pedaço,

Pizza em Fatias, Brasiliana, Subway, Carrocinha de cachorro-quente, Pampa Burger, Pastel

Gráfico 1: Variação da demanda noturna do bairro Cidade Baixa
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com Borda, Cavanhas e Saúde no Copo. Destes, é importante ressaltar que o Saúde no Copo

que foi estudado no Bairro Cidade Baixa foi fechado.

Os restaurantes observados em praças de alimentação de  shopping centers  de Porto

Alegre são os seguintes:  Pizza Hut,  Subway,  McDonald’s,  Burger King, Feira da Fruta  e

Balanceado.

Os resultados do estudo realizado estão resumidos na tabela que segue, apontando a

principal característica observada e o insight gerado durante a experiência:

Tabela 3: Concorrentes observados

Empresa Característica observada Insight

Pizza do Pedaço Produto semelhante ao
proposto

O produto e o serviço
oferecidos têm qualidade

fazendo que a experiência do
consumidor seja positiva,
gerando desejo de retornar

Pizza em Fatias Produto semelhante ao
proposto

A qualidade do produto é de
grande importância ao

consumidor

Brasiliana Pizzaria em formato
tradicional localizada no

bairro Cidade Baixa

A ocorrência de um defeito na
prestação do serviço acaba
por prejudicar a imagem da

empresa como um todo

Pizza Hut Maior rede de pizzarias do
mundo

Padronização das franquias
faz o cliente saber o que

esperar

Subway Modelo de negócios
semelhante ao proposto

Padronização das franquias
faz o cliente saber o que

esperar

McDonald’s Modelo de franquias a ser
seguido

Atendimento ainda na fila
ajuda a agilizar o serviço no

caixa

Burger King Rápida penetração no
mercado brasileiro

Padronização das franquias
faz o cliente saber o que

esperar

Carrocinha de cachorro-
quente

Grau de customização do
produto semelhante ao

O serviço é prestado de forma
simples e gerando baixo
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proposto custo. Possui foco em uma
necessidade bastante

específica da demanda e a
atende de forma satisfatória

Pampa Burger Imersão cultural O apelo emocional feito pela
empresa engloba todos seus

aspectos, incluindo a
apresentação do ambiente,

cardápio e pratos oferecidos

Pastel com borda Melhor ambiente da Cidade
Baixa

O ambiente do restaurante
conta positivamente para a

experiência do cliente, mesmo
que este fator não esteja entre

os mais valorizados por
consumidores em pesquisas

Cavanhas Maior variabilidade de
produtos dentre as empresas
observadas na Cidade Baixa

Sua ampla gama de produtos
proporciona à demanda que

suas necessidades sejam
atendidas de forma ampla. Foi

o único local pesquisado no
qual os clientes tinham opção

por mais de um tipo de
lanche.

Saúde no Copo Comida natural e saudável Atrai um público que não é
atendido de forma satisfatória

por outros concorrentes

Feira da Fruta Comida natural e saudável Atrai um público que não é
atendido de forma satisfatória

por outros concorrentes

Balanceado Comida natural e saudável Atrai um público que não é
atendido de forma satisfatória

por outros concorrentes

Fonte: autor

Após a análise individual de cada restaurante é possível posicioná-los de acordo com

suas  características  relativizadas  em um mapa  perceptual  no  qual  serão  comparados  dois

fatores considerados importantes durante a realização do serviço. As características escolhidas

para esta abordagem foram Grau de variabilidade do produto e Preço. É importante frisar que

o posicionamento do mapa é com base na comparação das características entre os restaurantes

pesquisados, não servindo para analisar a oferta dos mesmos de forma individual.
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Devido  ao  diferente  contexto  apresentado  em  cada  situação,  o  mapa  com  os

estabelecimentos da Cidade Baixa está separado do mapa com os restaurantes das praças de

alimentação.

Em ambos casos foi feita uma projeção da percepção do posicionamento da PizzaYolo

por parte dos consumidores.

Figura 6: Mapa perceptual Cidade Baixa

Fonte: autor

Neste mapa é percebida uma tendência do restaurante se posicionar abaixo do nível de

variabilidade  esperado  pelo  fato  de  possuir  apenas  um  produto  com  alto  grau  de

customização. Dentre as outras empresas observadas foi notado que a maioria possuía mais de

um tipo de lanche com poucas  variações,  além de bebidas  e  sobremesas  doces.  Pode ser

presumido que a percepção de variabilidade por parte do consumidor é diferente da percepção

por parte de um gestor, visto que enquanto o primeiro avalia a gama de produtos oferecidos,

este se preocupa com os processos envolvidos no serviço. 

Em  termos  de  preço,  o  restaurante  consegue  se  posicionar  de  forma  adequada,

mantendo um preço abaixo da média do mercado. A combinação dos dois quesitos aponta

para um posicionamento perto do desejado, conseguindo se diferenciar da maior parte de seus

concorrentes.
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Figura 7: Mapa perceptual Praças de Alimentação

Fonte: autor

O mapa feito com base na análise dos restaurantes de uma praça de alimentação indica

uma percepção mais perto da desejada pelo projeto. A comparação com estabelecimentos que

possuem outro foco na prestação do serviço destaca fatores que antes foram anulados por

concorrentes em um diferente contexto.

É interessante notar a diferença na percepção do posicionamento da empresa Subway,

que, embora ofereça o mesmo produto e serviço nas duas situações, acaba por ser percebido

de forma diferente quando comparado aos seus concorrentes.

4.5 Plano de Marketing

4.5.1 Produtos

O principal  produto pela  empresa  oferecido  é  a  minipizza.  Possui  diâmetro  de 16

centímetros, o tempo de preparo é de 2 minutos após as especificações do cliente e ela será

servida em embalagens de papelão plastificadas.  O preço da pizza estará entre R$ 8,50 e

R$11,50.
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A minipizza se difere das demais  ofertas dos concorrentes principalmente por dois

pontos: forma e customização. No quesito forma, seu tamanho reduzido possibilita vantagens

tanto à empresa ao preparar quando ao cliente no que diz respeito a praticidade. O segundo

diferencial do produto diz respeito a seu alto grau de customização. O consumidor será capaz

de escolher cada elemento da pizza: tipo de massa, o molho e a cobertura. Os concorrentes

diretos da mesma faixa de preço não oferecem um produto tão personalizado.

Outro produto oferecido  pela  empresa  são as bebidas:  águas,  sucos  e  refrigerantes

estarão à venda no local. Para tanto será necessário fechar uma parceria com fornecedores. O

preço destes seguirá o padrão do mercado.

A empresa  avalia  a  viabilidade  de  oferecer  bebidas  alcoólicas.  A legislação  exige

controle na venda das mesmas com previsão de multa àqueles que não a cumpram. Muitas

empresas de  fast-food  optam por não comercializá-las. Os concorrentes presentes no bairro

Cidade Baixa optam por oferecer o produto devido à alta demanda existente, principalmente

no período noturno.

4.5.2 Serviços

O atendimento a clientes é dividido em três partes: “pré-atendimento”, atendimento no

balcão/montagem do pedido e cobrança. Todas as etapas visam agilizar o serviço para evitar a

formação de filas extensas com um tempo de espera acima do desejado por clientes.

O “pré-atendimento” consiste em auxiliar o cliente antes da realização do pedido, no

momento em que o mesmo está decidindo o que irá comer. Para isto serão distribuídas listas

contendo as opções oferecidas no balcão. Esta etapa foi sugerida pelo público do evento Pitch

Your  Business de  2012,  realizado  pela  PS  Júnior,  no  qual  a  empresa  foi  apresentada  ao

público.

A segunda  etapa  do  serviço  acontece  no  balcão  com os  ingredientes  da  pizza.  O

primeiro passo é recolher a ficha com as escolhas do cliente para começar a montagem do

pedido. A montagem ocorre em frente ao cliente havendo interação entre as partes. Alterações

do pedido feito na ficha podem ser feitas no momento da montagem, tendo em vista que o

contato visual do consumidor com os ingredientes ocorrerá neste ponto, podendo influenciar

sua decisão. Após a montagem do pedido a pizza vai para o forno e o cliente é encaminhado

para o caixa.
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No caixa o cliente realizará o pagamento e será servido assim que seu pedido ficar

pronto. A escolha de bebidas é realizada neste momento. O pagamento poderá ser feito com

dinheiro ou cartão.

O processo de identificação e correção de gaps no serviço ocorre de forma constante e

tem como objetivo não apenas corrigir as falhas detectadas do serviço como também adaptá-

lo às necessidades observadas dos clientes.

O primeiro  gap  ocorre entre o “Serviço esperado pelo cliente” e o “Percebido pela

gerência”. Muitas vezes os resultados de pesquisas podem ser interpretados equivocadamente

pela gerência ou não refletir por completo o desejo e as necessidades do consumidor. Para

corrigir este gap o processo de feedback direto com o cliente será utilizado e incentivado. Um

espaço tanto de sugestões de ingredientes quanto de melhorias no serviço estará presente na

ficha entregue aos consumidores.  O caixa também receberá  treinamento para incentivar  e

guiar o cliente a dar sua opinião sobre o serviço realizado.

O segundo gap ocorre entre o que foi percebido pela empresa e o que é transmitido aos

funcionários.  A correção  ocorre  através  da  especificação  precisa  do  que  é  esperado  pela

gerência, traduzindo principalmente em números o que é desejado. O resultado da análise de

feedback é explicitado neste momento.

O terceiro gap acontece entre o que foi especificado e o que é entregue pela empresa.

Quanto maior for a rede sob a empresa mais difícil se torna o controle deste gap. Ele pode ser

corrigido por meio da supervisão por parte da gerência no serviço e treinamento adequado. A

identificação deste gap pode ocorrer no contato direto com o consumidor, que pode ser feito

através das páginas da empresa em redes sociais, Twitter, ou diretamente com os funcionários

ou gerente.

O quarto gap acontece entre o que é oferecido e o que é comunicado. A promoção da

oferta deve abranger as mais diversas características da mesma e comunicar com os diferentes

públicos  atendidos  pela  empresa.  A  comunicação  integrada  de  marketing  mostra  a

necessidade de utilizar distintos canais de comunicação e abordagens. Portanto, a empresa

desenvolverá diferentes anúncios para objetivos singulares, para então atingir a maior parcela

do público possível.

O quinto gap ocorre entre o serviço percebido e o serviço esperado pelo cliente. Para

corrigi-lo a empresa deverá demonstrar com clareza e objetividade sua oferta. No momento da

realização do serviço deverá estar explícito através de cartazes o atendimento de diferentes
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pontos  demandados  (ágil,  prático,  saudável,  saboroso,  etc.).  Além  dos  cartazes,  os

funcionários receberão treinamento para demonstrar a preocupação da empresa em atender o

cliente da forma adequada, bem como sua importância para a empresa.

A diferenciação do serviço acontece na “facilidade do pedido”, entrega e instalação. A

facilidade do pedido, neste caso, está ligada à orientação ao cliente, pois guiará o mesmo a

realizar seu pedido de forma ágil, fácil e aproveitando cada ponto oferecido pela empresa. A

entrega se diferencia pelo modo que a empresa apresenta e realiza o serviço. As instalações

serão adaptadas e o layout planejado para facilitar fluxos.

4.5.3 Preço

A determinação do preço passa por etapas  até  chegar ao valor final.  A análise  de

concorrentes e a estratégia de crescimento da empresa têm peso grande em sua definição,

visto que se trata de uma empresa que ainda não possui reconhecimento no mercado nem

consumidores estabelecidos.

O  objetivo  inicial  do  preço  é  proporcionar  a  penetração  de  mercado,  oferecendo

produtos na faixa de preço dos concorrentes. A empresa se comportará como uma “tomadora

de  preços”,  pois  não  possuirá  poder  de  influência  em um mercado  com concorrentes  já

reconhecidos e estabelecidos. A estratégia de sobrevivência também pode ser identificada no

comportamento inicial da empresa, que tenderá a utilizar o método de valor percebido após o

reconhecimento no mercado.

O custo unitário do produto foi levado em consideração na determinação do preço, de

forma a  influenciar  a  formação  de três  faixas  de  preço  distintas,  baseadas  nos  diferentes

elementos presentes nos produtos. Para calcular o preço base da “pizza de categoria 1” foi

utilizado o custo de preparo de uma pizza de calabresa de 16 cm de diâmetro.

O  preço  final  inclui  a  margem  de  lucro  desejada  pela  empresa.  A  estratégia  de

penetração  de  mercado  empurrará  o  preço  para  baixo  no  primeiro  momento  para  que  a

empresa seja capaz de transmitir  seus valores aos consumidores.  Ao passar pelo primeiro

momento e se estabelecer no mercado a empresa terá maior liberdade em formar seu próprio

preço, com a possibilidade de acrescentar valores advindos da qualidade do serviço percebido.

Os preços definidos após a análise são os seguintes:

• Pizza categoria 1: R$8,50
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• Pizza categoria 2: R$10,00

• Pizza categoria 3: R$11,50

4.5.4 Promoção

Como foi dito na correção do quarto  gap  dos serviços, a comunicação integrada de

marketing vem a caráter para comunicar com a maior quantidade de públicos possível.

Serão criadas páginas em redes sociais para divulgar e informar sobre o produto. O

principal método utilizado serão imagens destacando o produto com pouco texto, mas que

direcionem a mensagem para o público-alvo daquele anúncio. As mensagens serão informais

para aproximar e criar vínculo com o cliente.

Diferentes abordagens serão utilizadas, desde a simples apresentação do produto para

atrair  clientes,  possíveis  promoções,  sugestões  de  montagens  de  pizza  e  também  uma

associação ao estilo de vida, com o intuito de demonstrar a compreensão da empresa de seu

consumidor e aproximá-los. Por se tratar de um meio de comunicação bastante “maleável”

diferentes  dias  da  semana  e  diferentes  horários  serão  focados  de  maneira  distinta  pela

empresa, tocando em pontos como “almoço rápido durante o horário de trabalho”, “ambiente

para reunir amigos e relaxar” e “pré-festa”.

Um Twitter  para  comunicação  simplificada  com o cliente  será  criado,  anunciando

novidades da empresa e fazendo “lembretes” semelhantes aos das páginas em redes sociais,

porém de forma mais simples.

Por  fim,  um  SAC  (serviço  de  atendimento  ao  cliente)  será  oferecido  através  do

Whatsapp. O número utilizado terá apenas esta função (não recebendo encomendas) e terá

como objetivo esclarecer dúvidas, receber reclamações e sugestões de forma simples, ágil e

eficiente.

4.5.5 Praça

O canal  de  distribuição  montado  conta  com o restaurante,  onde  será  produzido  o

produto, realizado o serviço e servirá também como ponto de venda; e o consumidor final.

Não há necessidade de intermediários, caracterizando um canal de nível zero.
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A  primeira  loja  estabelecida  será  no  bairro  Cidade  Baixa  em  Porto  Alegre.  O

restaurante  funcionará  de  segunda  a  sábado  durante  o  dia  atendendo  principalmente  o

comércio das proximidades. De quinta a sábado o horário de funcionamento se estenderá visto

o aumento de circulação por parte do público que costuma frequentar festas na região nestes

dias, constituído principalmente por jovens de classe C e acima.

O objetivo  da empresa  é  montar  uma rede de franquias  no médio/longo  prazo.  A

padronização do serviço e produtos oferecidos nas franquias é considerado um fator crítico de

sucesso em redes deste tipo. Outro ponto de elevada importância é a escolha dos locais em

que estarão as próximas lojas. Será necessário realizar pesquisas com o público local para

tomar a decisão.

A  empresa  espera  estar  presente  em  praças  de  alimentação  de  shopping  centers

também no médio/longo prazo. Estes pontos têm como característica um menor custo inicial e

elevado custo fixo.

Por fim, a empresa desenvolverá um modelo  express  para ser instalado em um food

truck, para atender shows e eventos.

4.5.6 Pessoas

Para  minimizar  o  impacto  que  a  variabilidade  dos  serviços  possa  causar  no

atendimento,  uma  série  de  determinações  é  feita  para  a  escolha  e  treinamento  dos

funcionários. Diferentes funções exigem diferentes características pessoais e treinamentos.

A divisão de funções com suas características e necessidades sugeridas pelo SEBRAE

é a seguinte:

• Pré-atendimento  –  será  necessário  um  funcionário  neste  ponto.  As  características

adequadas para a realização deste serviço são as seguintes: ser uma pessoa discreta,

apresentar boa postura, asseio, possuir boas maneiras e ser fluente. Este funcionário

deverá ser capaz de esclarecer dúvidas dos clientes, exigindo um conhecimento dos

processos da empresa.

• Atendimento  –  será  necessário  um funcionário.  As  características  necessárias  são:

objetividade, clareza na comunicação, asseio e agilidade.
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• Caixa – será necessário um funcionário. As características necessárias são: capacidade

de lidar com imprevistos, ser uma pessoa atenciosa, proativo e conhecimentos básicos

das formas de pagamento.

• Cozinha  –  na  cozinha  serão  necessários  dois  funcionários  (um  cozinheiro  e  um

pizzaiolo). As características necessárias são: agilidade, atenção aos detalhes e asseio.

Experiências anteriores em cozinhas de restaurantes são desejáveis.

• Mídias  Sociais  –  um  funcionário.  As  características  necessárias  são:  proativo,

conhecimentos em informática, photoshop e redes sociais. Em seu treinamento deverá

ser esclarecido os objetivos da empresa na comunicação.

• Serviços gerais – um funcionário. As características necessárias são: asseio, atenção

aos detalhes, agilidade e disposição física.

4.5.7 Processos

A realização  do  serviço  foi  planejada  com  o  objetivo  de  simplificar  e  agilizar  o

atendimento ao cliente. O fato de o produto ser montado quase que inteiramente de acordo

com o pedido do cliente feito na hora foi visto como um complicador do processo, de modo

que a indecisão do consumidor poderia atrasar a realização do serviço como um todo. Por este

motivo,  a escolha dos processos a serem realizados bem como sua ordem foi avaliada.  O

posicionamento  dos  mesmos  dentro  do  ambiente  foi  deduzida  a  partir  da  observação  do

fluxograma elaborado.

A linha de visibilidade identificada no processo acabou por influenciar em decisões

das ações que tivessem contato direto com o consumidor, como as características necessárias

para cada função e apresentação e disposição dos ingredientes da pizza no balcão.

Abaixo é apresentado o fluxograma de processos realizados na prestação do serviço:
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Fluxograma 5: Fluxograma dos processos da empresa PizzaYolo

Fonte: autor

4.5.8 Evidências Físicas
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A determinação do layout tanto da área de consumo quanto da cozinha busca facilitar

a circulação e o fluxo de clientes e funcionários dentro do restaurante.

O  posicionamento  do  balcão  com  os  ingredientes  próximo  à  cozinha  serve  para

facilitar  o trânsito  entre os dois,  visto que será necessário reabastecer  o balcão em certos

momentos durante o funcionamento do restaurante.

O espaço utilizado contará com aberturas (janelas e “vitrine”) para aproveitar a luz

natural  durante  o  dia  e  minimizar  o  custo  com  energia.  As  luzes  do  ambiente  terão

intensidades diferentes durante o dia e a noite. No período diurno serão utilizadas luzes menos

intensas por aproveitar a iluminação natural e para criar um ambiente mais aconchegante e

relaxante para aqueles que querem descansar durante o horário de trabalho. Durante a noite a

iluminação será mais intensa, proporcionando uma ideia de limpeza e higiene aos clientes,

que vem a ser um fator crítico de sucesso em estabelecimentos que lidam com alimentação.

As cores utilizadas nas paredes serão claras/neutras para criar um ambiente tranquilo.

À noite existe a possibilidade de utilizar cartazes (banners) com cores mais vivas que, em

conjunto  da  iluminação,  criam  um  ambiente  mais  “vivo”,  refletindo  a  vida  noturna  dos

frequentadores.

Um esboço do layout  do restaurante contendo os indicadores de fluxos está presente

no Apêndice E do trabalho.

4.6 Plano Operacional

Para melhor visualizar os processos a serem realizados em cada etapa do atendimento,

o seguinte fluxograma foi elaborado:
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Fluxograma 6: Fluxograma do atendimento da empresa PizzaYolo

Fonte: autor

Nele  é  possível  observar  cada  ação  a  ser  realizada  pelos  funcionários  durante  o

atendimento aos clientes.

Em cada etapa, diferentes equipamentos são necessários. Na etapa do pré-atendimento

são utilizadas  as  fichas  com as  opções  de  montagem da  pizza  e  uma  caneta  para  que  o

funcionário possa fazer as marcações e escrever o feedback no final.

O atendimento acontece no balcão dos ingredientes. Para a realização das atividades

serão necessárias luvas, embalagens para as pizzas, talheres para a montagem e forno para o

cozimento da pizza, além do próprio balcão e dos ingredientes das pizzas.

Na última etapa o cliente realiza o pagamento e retira seu pedido. O caixa deverá estar

equipado com caixa registradora, calculadora, expositor refrigerado para as bebidas, papéis e

caneta para anotações, 

Os processos que ocorrem na cozinha são realizados de forma simultânea e foram

expostos resumidamente no seguinte quadro:



69

Fluxograma 7: Fluxograma dos processos da cozinha da empresa PizzaYolo

Fonte: autor

O preparo  das  massas  é  o  processo  que  mais  necessita  equipamentos.  Nele  serão

utilizados: amassadeira, mesa pizzaiola, recipientes, balança, estufa, cilindro para massas e

forno a gás. 

No preparo de coberturas os principais equipamentos necessários são: um balcão de

trabalho,  cortador  de  frios,  balança,  recipientes,  fogão,  liquidificador  industrial,  batedeira

industrial, talheres e panelas.

O preparo dos molhos utilizará fogão, panelas, talheres, liquidificador e aproveitará o

balcão de trabalho das coberturas.

Para  o  armazenamento  dos  ingredientes  serão  necessários:  freezer,  refrigerador  e

prateleiras.

O serviço de limpeza do restaurante acontecerá de forma contínua, sendo as atividades

realizadas durante o período em que o estabelecimento está aberto ao público.

Os esboços do  layout  do restaurante e da ficha que será entregue aos clientes estão

presentes nos Apêndices E e F do trabalho respectivamente.

4.7 Análise Estratégica
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Os checklists  utilizados para realizar a análise interna seguindo o modelo de Kotler,

assim  como  uma  versão  utilizando  o  modelo  Balanced  Scorecard  e  a  identificação  de

oportunidades e ameaças realizadas na análise externa podem ser encontrados nos Apêndices

G, H e I do trabalho respectivamente.  Abaixo está presente a matriz  SWOT  elaborada com

base nos resultados das análises feitas:

Tabela 4: Matriz SWOT

MATRIZ SWOT

Análise Interna

Forças
• Qualidade do produto
• Qualidade do serviço
• Eficácia do preço
• Baixos custos operacionais
• Instalações planejadas e adequadas
• Capacidade de atender a demanda em 

seus diversos aspectos
• Localização

Fraquezas
• Reconhecimento da empresa
• Eficácia da promoção
• Disponibilidade de capital
• Inexperiência por parte do gestor

Análise Externa

Oportunidades
• Adaptação da legislação para novas 

empresas
• Amplo público-alvo
• Incentivo a start-ups
• Mercado com grande potencial

Ameaças
• Retenção de gastos por parte da 

população
• Concorrentes experientes no mercado
• Concorrentes já reconhecidos pelo 

público 
• Existência de laços entre demanda e 

concorrentes
• Sazonalidade da demanda 
• A facilidade em transpor as barreiras 

de entrada do mercado acaba por 
aumentar o risco de novos 
concorrentes

Fonte: autor

Objetivos e metas

Reconhecimento: aumento gradual das vendas semanais

Meta: atender 300 clientes por semana

Prazo: 6 meses após a abertura
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Ações: Divulgar a empresa nas redes sociais, prestar um serviço bom e um produto de

qualidade

Indicadores: comparação da média de atendimentos semanais dos primeiros meses de

funcionamento

Promoção: Aumentar o alcance promocional

Meta: 1000 curtidas na página do Facebook e média de 100 curtidas nas publicações

Prazo:  1  ano,  começando  a  divulgação  pelo  menos  1  mês  antes  da  abertura  do

restaurante

Ações: Divulgar a empresa nas redes sociais (Facebook e Twitter), nos jornais e nas

rádios locais

Indicadores: número de curtidas na página da empresa e seguidores no Twitter

Aperfeiçoamento do produto: adaptar o produto de acordo com a demanda

Meta: ter um índice de satisfação de 85%

Prazo: 6 meses após a abertura

Ações: incentivar e analisar o feedback dos clientes

Indicadores: pesquisas de satisfação feitas na loja e na página do Facebook

Expansão: rede de franquias

Meta: abrir a primeira franquia em shopping center

Prazo: 24 meses

Ações: aperfeiçoar o produto, investir em divulgação e fidelizar a demanda

Indicadores: fluxo de caixa e pesquisa de mercado

Alcance: atender a eventos dentro e fora de Porto Alegre

Meta: firmar parcerias com produtores de eventos e possíveis franqueados

Prazo: 18 meses

Ações: Desenvolver um modelo express para ser montado em um food truck

Indicadores: pesquisa de mercado
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Missão: prestar um serviço focado nas necessidades do cliente e oferecer um produto

de qualidade acima da média.

Visão: tornar-se uma rede de franquias reconhecida na região Sul do Brasil

4.8 Plano Financeiro

4.8.1 Investimento inicial

O  cálculo  do  investimento  inicial  levou  em  consideração  os  gastos  com  os

equipamentos de cozinha necessários, aluguel e adaptação do imóvel, móveis necessários para

um restaurante e o capital de giro necessário para, aproximadamente, os três primeiros meses

de funcionamento.

Tabela 5: Investimento inicial da empresa PizzaYolo

Fonte: autor

O investimento inicial necessário será de R$ 90.800,00.

4.8.2 Principais custos
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Custos Fixos

Os  custos  fixos  esperados  foram  baseados  em  informações  do  SEBRAE  e  nas

entrevistas realizadas com empreendedores.

Tabela 6: Custos fixos da empresa
PizzaYolo

Fonte: autor

Salários

O custo com salários foi baseado no salário-mínimo regional por categoria segundo a

legislação vigente do estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: autor

Custos Unitários

Os custos unitários foram calculados com base no custo para fabricar uma pizza de

calabresa de 16 cm de diâmetro. Esta pizza foi enquadrada na categoria 1. Para o cálculo do

custo unitário para a fabricação pizza categoria 3 foram utilizados os custos para produção de

Tabela 7: Gasto mensal com salários da empresa PizzaYolo
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uma pizza de 16 cm de diâmetro com massa integral, possuindo diferentes ingredientes e,

portanto, valores distintos.

Tabela 8: Custo unitário dos produtos da
empresa PizzaYolo

Fonte: autor

4.8.3 DRE pro forma

A demonstração do resultado do exercício do primeiro ano aponta para um prejuízo

esperado,  visto a  necessidade de gerar  uma demanda em primeiro  momento  já tendo um

elevado custo fixo para lidar. A partir do momento em que o ponto de equilíbrio é atingido

pela empresa, a mesma começa a gerar fluxo de caixa suficiente para manter um resultado

positivo já no segundo ano de funcionamento.
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Fonte: autor

4.8.4 Projeção do fluxo de caixa

A projeção do fluxo de caixa leva em consideração a expectativa de um crescimento

nas  vendas  nos  períodos de maior  movimento  do ano na Cidade Baixa  e  manutenção do

volume  do  mês  anterior  nos  momentos  de  baixa,  principalmente  do  meio  do  ano.  Isto

acontece  pelo desenvolvimento  e  progressivo reconhecimento  da marca  junto aos clientes

que, embora frequentem com menor assiduidade a região no período, podem ser supridos com

a prospecção de novos consumidores. As vendas que ocorrem no período diurno ajudam a

manter um volume de vendas mínimo nestes mesmos períodos de baixa.

Tabela 9: DRE Pro forma da empresa PizzaYolo
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Tabela 10: Projeção do fluxo de caixa da empresa PizzaYolo

Fonte: autor

4.8.5 Ponto de equilíbrio e margem de contribuição

O cálculo da margem de contribuição de cada minipizza foi feito de acordo com o

respectivo custo de fabricação em cada categoria, enquanto que para as bebidas foi utilizado o

custo de compra de um fornecedor e o preço de venda médio no mercado daquela bebida. 
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Tabela 11: Margem de contribuição dos produtos da empresa PizzaYolo

Fonte: autor

Para encontrar o volume de vendas do ponto de equilíbrio foi escolhida a pizza com

menor margem de contribuição combinada com a bebida de menor margem. 

Foi levado em consideração que as refeições  realizadas  no estabelecimento  seriam

formadas, na maioria das vezes, por uma pizza acompanhada de uma bebida. A opção pelas

menores margens de contribuição foi feita no intuito de simular o pior cenário possível, no

qual a empresa necessitaria do maior volume de vendas para cobrir seus custos fixos.

Tabela 12: Ponto de equilíbrio da empresa PizzaYolo

Fonte: autor

Portanto,  utilizando  para  no  cálculo  do  ponto  de  equilíbrio  o  valor  de  refeições

formadas por uma pizza da categoria 1 e uma água – totalizando R$7,30 como margem de

contribuição por refeição –, o volume de vendas necessário seria de 2423 refeições.

4.8.6 Análise de investimento

Payback



78

O retorno do investimento inicial se dará dentro do terceiro ano de funcionamento da

empresa, levando em consideração a manutenção dos custos e projeção da receita no período.

Tabela 13: Payback da empresa PizzaYolo

Fonte: autor

Valor Presente Líquido

O Valor Presente Líquido apontado para os primeiros cinco anos de funcionamento do

restaurante apontam para o seguinte valor:

Tabela 14: Valor Presente Líquido

Fonte: autor

Ele representa que qualquer investimento feito abaixo desta faixa é válido considerando

o retorno esperado em cinco anos.

Taxa Interna de Retorno

A Taxa Interna de Retorno da operação calculada com base nos cinco primeiros anos

de funcionamento é a seguinte:
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Tabela 15: Taxa Interna de Retorno

Fonte: autor
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5 MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS

As  informações  presentes  no  modelo  Canvas  feito  para  a  PizzaYolo  resumem  e

destacam os pontos mais importantes do projeto. A utilização deste modelo proporciona uma

visualização facilitada dos processos das diferentes áreas da companhia.

Tabela 16: Modelo de Negócios Canvas

Fonte: autor
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  elaboração  do  plano  de  negócios  para  a  empresa  PizzaYolo  proporcionou  um

melhor desenvolvimento de uma ideia que surgiu há mais de três anos em uma conversa entre

amigos e que poderia ser aproveitada tanto por seus idealizadores quanto pelo público que

teria a possibilidade de aproveitar o produto e o serviço oferecidos.

Assim como as pesquisas realizadas por terceiros, as entrevistas realizadas pelo autor

demonstram um crescimento considerável no setor junto de uma oportunidade de mercado

formada pela carência da atual demanda. A homogeneidade da oferta da região da Cidade

Baixa acaba por não satisfazer sua demanda em um período de contato prolongado, ou seja,

enquanto a oferta é suficiente para saídas esporádicas, os frequentadores de maior assiduidade

da região acabam por ficar insatisfeitos  com o que é oferecido,  buscando alternativas  em

outros bairros de Porto Alegre. Uma alternativa principalmente aos produtos oferecidos na

região é bem-vista, confirmando a ideia inicial de que inovações no mercado de food service

são promissoras mesmo que aplicadas a um mercado já estabelecido.

Na elaboração do plano de negócios foi necessário um amplo estudo em diversas áreas

da  administração,  tendo  como  objetivo  o  embasamento  teórico  do  conteúdo  a  ser

desenvolvido. Neste estudo foi percebido o grau de complexidade presente no gerenciamento

de uma empresa voltada para a comercialização de alimentos em um mercado com fortes

concorrentes, mesmo que o mesmo não possua grandes barreiras de entrada a novas empresas.

A  elaboração  do  Plano  de  Marketing possibilitou  ao  autor  a  reformulação  de

processos,  identificação de necessidades  da empresa  e a formação do preço final  de seus

produtos. O desenvolvimento de cada um dos Ps acrescentou conteúdo ao trabalho como um

todo, provocando uma constante revisão e alteração dos outros pontos elaborados, mostrando

a grande influência do marketing no andamento de uma empresa.

No planejamento  estratégico  da  empresa  a  determinação  de  objetivos  e  metas  em

diferentes prazos ajuda na orientação das análises realizadas com base nos resultados oriundos

de sua atividade. O fato de ter definido aonde se quer chegar e como chegar define objetivos

pontuais que devem ser alcançados a todo momento, gerando, portanto, além de um ponto

norteador para as análises, um desafio. Ademais, dadas as atuais circunstâncias, a estimação

de valores reais e atingíveis para cada um destes objetivos acaba por ser um dos pontos de

maior complexidade do trabalho.
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Por fim, a avaliação da viabilidade financeira da empresa demonstrou a dificuldade em

manter um serviço de qualidade no mercado. Os elevados custos fixos oriundos dos salários

acabam  por  dificultar  o  desenvolvimento  inicial  de  uma  companhia  ainda  sem

reconhecimento por parte de sua demanda. A estratégia inicial da empresa em manter o preço

de seu principal produto abaixo da média de mercado tem impacto direto no resultado do

exercício  do  primeiro  ano.  Porém,  o  investimento  constante  em  divulgação  e,  por

consequência, o gradual aumento no número de vendas mensais torna o negócio rentável em

pouco tempo, pagando o investimento inicial ainda no segundo ano de funcionamento.

Tendo o plano concluído, é percebível o quão benéfico pode ser o conhecimento no

planejamento  de  uma  empresa.  Diversas  falhas  conceituais  puderam  ser  identificadas  e

corrigidas  durante  a  elaboração  deste  trabalho,  tornando  o  projeto  mais  consistente  neste

momento. Embora a elaboração de um plano de negócios não garanta o sucesso do mesmo, a

ausência  de  um  planejamento  adequado  é,  sem  dúvidas,  uma  das  principais  causas  do

fechamento precoce de empresas com grande potencial.

Como  resultado  do  plano  de  negócios  é  possível  dizer  que  o  investimento  na

PizzaYolo  é  válido,  principalmente  por  seu  amplo  público-alvo  e  grande  potencial  de

crescimento. A estruturação de um plano de desenvolvimento sólido, junto das análises do

mercado atual, bem como as tendências futuras indicam que a expansão da companhia será

possível  e  que  oportunidades  de  mercado  em  diferentes  regiões  poderão  ser  exploradas

através do modelo de negócio desenvolvido.

O modelo express sugerido no evento Pitch Your Business, embora não tenha sido o

foco do trabalho, se apresenta como uma alternativa interessante tanto individualmente, tendo

potencial para sustentar por si só seu próprio canal; quanto na agregação de valor à empresa

como um todo, na divulgação da marca em regiões que não estariam no raio de atuação do

restaurante da Cidade Baixa.
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APÊNDICE A – RESULTADO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM
POTENCIAIS CONSUMIDORES DA PIZZARIA QUE RESIDEM EM PORTO

ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA

Público Geral Público Vegetariano

Atual oferta no 
bairro Cidade 
Baixa

- Grande oferta
- Baixa variedade

- Baixa oferta específica para
o público

- Baixa variedade (apenas 
uma opção em restaurantes 
não voltados a este público)

- Baixa divulgação dos 
restaurantes vegetarianos

Atual oferta em 
praças de 
alimentação

- Grande oferta
- Alta variedade
- Padrão preestabelecido

- Presença de restaurantes de 
comida saudável supre a 
demanda vegetariana

- Baixa oferta
- Baixa variedade
- Crescimento do número de 

restaurantes

Características 
mais importantes 
de restaurantes 
fast-food

1. Qualidade do atendimento
2. Variabilidade
3. Ambiente
4. Qualidade da comida

1. Variedade de opções
2. Qualidade da comida
3. Localização
4. Culinária realmente 

vegetariana
5. Preço

Pontos baixos da 
atual oferta de 
restaurantes

- Qualidade do atendimento
- Demora no atendimento

- Variedade de opções em 
restaurantes não específicos
para o público vegetariano

- Localização dos 
restaurantes vegetarianos 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM O ADMINISTRADOR DO RESTAURANTE
SANCHO PAN, JOÃO CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE

1) Perfil

João Cláudio de Albuquerque

31 anos

Formado em Administração de Empresas – PUC RS

Empresário – Restaurante, Bares, Operações da A&B em shows e eventos, produtor de

festas, Assessoria de Marketing e Relacionamento para empresas.

2) Qual a sua trajetória profissional?

Comecei a trabalhar com eventos aos 16 anos, desde então já trabalhei como promoter

em diversas casas noturnas e produtoras de eventos, montei minha produtora aos 23 anos e

sigo no ramo até o momento.

No  setor  da  alimentação,  minha  estreia  foi  como  gerente  de  marketing  e

relacionamento do Sushi Lounge Zuma – 2011.

3) Quais são as principais barreiras de entrada no setor de food service?

Acredito  que  as  maiores  dificuldades  enfrentadas  nesses  4  anos,  foi  em relação  à

MDO. Passamos por um período econômico, onde a população estava muito confortável em

relação ao emprego/trabalho, com todos os auxílios disponibilizados pelo governo. Isso fez

com que caísse muito a qualidade, aumentasse o giro de pessoas no quadro de colaboradores,

onde o interesse pelo trabalho e vontade de se qualificar estavam cada vez menores.

4) Quais são os principais custos e fontes de receita do seu restaurante?

Os principais custos do restaurante são os insumos e MDO.

As receitas com maior margem de ganho vêm da venda de bebidas e locação para

eventos.

5) Quais as principais diferenças entre o funcionamento de um restaurante em

um estádio e um localizado em outros locais?
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Com certeza as maiores diferenças são em relação à estrutura disponível e a forma de

captação  de  clientes,  tendo  em vista  que  dentro  do  estádio  existem algumas  restrições  e

variáveis das quais não podemos interferir.

6) Alguma vez adaptou seu cardápio para atender sua demanda? Foi algo exigido

pelo público ou algo que percebeu?

Com certeza, cada vez mais as pessoas estão buscando uma alimentação mais saudável

e  balanceada.  Trabalhamos  com  duas  nutricionistas  responsáveis  pela  elaboração  dos

cardápios e controle de qualidade e segurança alimentar dentro do restaurante.
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM O ADMINISTRADOR DO RESTAURANTE
DUZECA PUB BAR, JOSÉ CLAUDIO DE S. LEINDECKER

1) Perfil

José Claudio de S. Leindecker 

33 anos

Superior incompleto 

Empresário

2) Fale um pouco do Duzeca Pub Bar.

Duzeca Pub Bar começou como um bar,  servia bebidas  e coquetéis,  e tinha como

comida a pizza e outros lanches, mas aos poucos foi firmando na produção e comercialização

o que segmentou a pizzaria.

3) Como foi o começo da pizzaria e como chegou no atual patamar?

No início tinha a visão de fazer um bar com bebidas e coquetel, com lanches e um

deles era pizza. Com o tempo as pessoas passaram a procurar pela pizza e ela se tornou o

carro-chefe do negócio e aí passou a ser a pizzaria.

4) Quais equipamentos são necessários para começar uma pizzaria?

Fogão, freezer, geladeira, forno e amassadeira.

5) Qual a capacidade produtiva da pizzaria hoje?

Não chegamos à capacidade total que podemos, mas a produção atual é em torno de

2000 pizzas por mês.

6) Quantos funcionários são necessários para atender a atual demanda?

Um caixa, 3 garçons, 1 cozinheira, 2 pizzaiolos e 1 para serviços gerais.

7) Quais são seus principais custos operacionais?

Os principais custos são de pessoal,  energia elétrica e os ingredientes que estão se

tornando muito mais caros. 
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APÊNDICE D – JORNADAS DO CLIENTE
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APÊNDICE E – LAYOUT DO RESTAURANTE
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APÊNDICE F – MODELO DA FICHA DE INGREDIENTES
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APÊNDICE G – CHECKLIST PARA ANÁLISE INTERNA MODELO KOTLER
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APÊNDICE H – CHECKLIST PARA ANÁLISE INTERNA MODELO BSC
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APÊNDICE I – ANÁLISE EXTERNA


