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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este projeto foi desenvolvido utilizando as técnicas do modelo de negócio 

Canvas conforme afirmação abaixo: 

Um modelo de negócio, Bussines Model Canvas conforme Johnson; 

Christensen e Kagermann (2008) é composto por um conjunto de quatro blocos que 

descrevem a forma que a empresa cria e entrega valor aos seus clientes. O primeiro 

bloco é a proposição de valor do consumidor, o segundo grupo é a fórmula do lucro 

(modelo de receitas, estrutura de custos e estabelece a margem de lucro), o terceiro 

componente consiste nos recursos-chave (pessoas, tecnologia, produtos, 

infraestrutura, equipamentos, canais, etc.), e o quarto bloco é formado pelos 

processos-chave (atividades operacionais que permitem a empresa entregar o valor 

ao público-alvo). A interação entre os recursos e processos-chave são fundamentais 

para solucionar o problema de um grupo de clientes, uma vez que, quando a relação 

entre eles é bem executada, cria-se uma vantagem competitiva duradoura 

(MACEDO 2013). 

Partindo desta análise conceitual a ideia sobre abrir uma loja de brigadeiro 

gourmet e dar a ela uma identidade visual, ali comercializado, e analisar por que as 

pessoas escolhem um produto com base no valor que o visual oferece em vez de 

pensar no valor real? Um exemplo disso está no dia a dia onde compra-se um 

produto muitas vezes pela bela embalagem que ele tem e não exatamente pelo seu 

conteúdo físico.  

Visto desta forma por que não criar um produto que lhe oferece uma bela 

embalagem e também um ótimo conteúdo, onde é possível estabelecer relações 

com o cliente e dar a ele muito além que apenas consumir um produto, mas fazer 

com que ele adquira o prazer de comprar na loja um produto que será referência 

perante as demais empresas do mesmo ramo. 

O ponto de venda é a forma de oferecer ao cliente o contato com sua marca, 

seu produto e serviço, por isso é preciso pensar em um local aconchegante, atrativo 

que não apenas exponha seu produto, mas que seja possível demonstrar os valores 

da empresa, diferencial e principalmente a sua identidade. 

A escolha do consumidor passa a ser baseada nos valores que ele dá para 

determinados produtos, não somente produto físico, mas ao espaço que ele tem 
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para adquiri-lo e o quanto ele sente à vontade para apreciar o ambiente e manter-se 

nele por um bom período de tempo.  

Segundo Dharmasingh Khalsa (2010), cada vez mais se reforça a 

propaganda feita por terceiros, os quais já tiveram a experiência de uso da marca e 

transpassam confiança aos demais. 

Com isso será comercializado brigadeiros de grande qualidade com uma linha 

de sabores diferenciadas utilizando ingredientes nobres e um espaço físico onde o 

cliente tem a condição de degustar essas iguarias, compartilhar de um ambiente 

requintado e aconchegante para reforçar a marca e torná-la inesquecível para 

aqueles que vão até a loja. E também para aqueles que não forem terá essa 

referência para que possa fazer suas encomendas via telefone e via e-mail com a 

confiança que está adquirindo um produto de qualidade. Portanto a ideia é usar o 

PDV juntamente com a marca sendo um diferencial no mercado e criando um 

vínculo emocional duradouro.  

Para desenvolver tudo isso foi estudado os 4 P´s do marketing para definir 

bem o negócio, identificar o público-alvo, mídias de divulgação, toda a análise 

financeira e análise swot, analisar todo o processo para tornar isso possível criando 

estratégias para obter sucesso contínuo. Isso servirá como planejamento antes da 

abertura da empresa oferecendo condições de obter grandes informações e 

principalmente de seguir a direção certa neste ramo de atuação. 

O objetivo principal deste projeto é criar uma loja voltada especialmente para 

o brigadeiro gourmet e tornar nossa marca conhecida tornando-se referência a 

nossos consumidores criando uma identidade visual em nossas embalagens, 

encomendas personalizadas, tudo que se refere a nossa imagem. Afinal nossa loja 

também será o ponto de contato do cliente onde irá lhe ajudar na decisão de 

compras e desempenhará o papel emocional nesta atmosfera, onde o cliente 

certamente criará o vínculo com a marca. Como afirma Strunck (2003, p. 17): grande 

parte das nossas decisões de compra são feitas por impulso, de forma irracional, 

instintiva. Se temos dinheiro compramos as marcas com as quais nos relacionamos 

emocionalmente. Cada marca é como uma pessoa que teve sua personalidade 

própria cuidadosamente criada e desenvolvida. Essa personalidade é forjada através 

de suas ações de comunicação do seu design, de sua publicidade, de seu 

comportamento social. 
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Portanto, para tornar o produto referência, fazer com que ele seja lembrado 

por várias gerações é preciso estabelecer critérios como, o vínculo com o cliente e o 

vínculo emocional, é algo que pode ser usado para obter um grande público e levar 

até os clientes essa marca valiosa que irá propor um novo foco. Com base no 

planejamento será criado a melhor loja de brigadeiro gourmet com grande destaque 

da concorrência, transmitindo confiabilidade através de nosso atendimento e 

respeito. 
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2. ABRANGÊNCIA DE MERCADO 

 

 

A gastronomia contemporânea abrange todos os mercados desde pequenas 

lojas de doces, a encomendas e eventos, demonstra cada vez mais sofisticação na 

elaboração de pratos. O desenvolvimento deste mercado se dá ao crescimento 

econômico considerável, mercado mais acessível ao consumidor final, e da alta 

diversidade de opções acessíveis a todos os seguimentos, conforme cultura 

nacional que é variada. Para uma elaboração concreta do cardápio, a criatividade é 

essencial na hora de inovar.  

De acordo com Cinthia Rolim Albuquerque Meneguel (2013,) as tendências 

gastronômicas no mercado de eventos de doces, por exemplo, estão ligadas 

diretamente à gastronomia. Um segmento são os Doces Gourmet: São doces com 

uma apresentação maravilhosa e que sua tendência também veio para ficar. 

Segundo Schmidt (2013) “os doces gourmet é uma tendência que só vem 

crescendo, com sua variedade e praticidade. ” Eles são muitas vezes doces 

tradicionais com um toque diferenciado, que faz a diferença, transformando-o em 

uma versão gourmet. Como por exemplo, o brigadeiro gourmet que é revestido em 

laminas de amêndoas, cupcakes, verrines e outros. Sendo uma tendência gostosa e 

decorativa com diversas apresentações e sabores. A palavra gourmet vem do 

vocabulário francês, e uma de suas características é o charme, sofisticação e 

elegância que um prato simples ganha, quando este mesmo prato é elaborado com 

ingredientes exclusivos e refinados para transformar um padrão em uma 

gourmetização gastronômica.  

Disseminado pelo francês Jean Anthelme Brillat-Savarin (1995), o termo 

gourmet surgiu para diferenciar aqueles que têm o paladar apurado.  

O professor Ricardo Maranhão, coordenador do Centro de Pesquisas em 

Gastronomia Brasileira da Universidade Anhembi Morumbi explica que “esta foi uma 

forma do mercado publicitário aproveitar o momento de espetáculo midiático 

vivenciado pela área da gastronomia, no qual chefs se tornaram estrelas, para 

vender produtos”. Ele afirma também “As experiências são válidas e fazem parte da 

gastronomia, mas boa parte desaparece no turbilhão da incompetência”. 
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Bianchi, Juliana comenta sobre o artigo “Até aonde vai a onda da 

“gourmetização” (2013) - Hoje a maioria das empresas de alimentos usam da 

palavra gourmet para diferenciar seus produtos voltados para um público mais 

requintado, mas torna – se um pouco banalizado quando usam deste recurso para 

diferenciar alimentos simples como a pipoca. 

O termo Gourmet se estendeu até mesmo para o desenvolvimento de 

embalagens mais sofisticadas e charmosas. No mesmo artigo “Até onde vai a onda 

da “gourmetização? ”, publicado no site é mencionado um consultor do mercado de 

luxo Carlos Ferreirinha que decidiu apostar na sofisticação da popular marmita. 

Afinal é preciso ter uma embalagem a altura para degustar o seu alimento gourmet, 

seja ele um brigadeiro gourmet ou até mesmo uma maça gourmet. No início de 

dezembro ele e o sócio Carlos Otávio (ex-executivo do Cinemark) inauguraram em 

São Paulo a primeira BentoBox, loja especializada em embalagens diferenciadas 

para transportar comida. “Não é o recipiente pelo recipiente, estamos apenas 

jogando luz em um hábito que não tinha prestígio, mas que tende a crescer”, diz 

Ferreirinha, certo de que mais do que buscar alimentos diferenciados, as pessoas 

passarão a ter mais consciência alimentar e escolherão em casa o que comer ao 

longo do dia. O mercado de chocolates artesanais ou gourmet tem crescido muito, 

segundo o presidente da Expo Brasil Chocolates Luiz Augusto de Alcântara 

Machado (2013) cerca de 90% destes produtos são feitos em casa, por profissionais 

autônomos ou aqueles que querem complementar a renda, afirma ele. 

Segundo dados da Abicab (Associação Brasileira Da Indústria de Chocolates, 

Cacau, Amendoim, Balas e Derivados) o chocolate artesanal – gourmet representa 

2% da produção nacional, e as vendas do produto subiram 20% em 2012. 

Machado (2013) afirma ainda “só agora o brasileiro está começando a se 

acostumar a um chocolate de maior qualidade, com mais cacau. Segundo a Abicab 

o consumo de chocolate anualmente no Brasil aumentou de 1,65 quilos para 2,2 

quilos por habitante nos últimos três anos.  

A gourmetização vem crescendo e a cada dia surge ideias inovadoras para 

transformar o mercado tradicional para um mercado gourmet. Doceiros conquistam 

mercado com bolos artísticos e chocolates gourmet. Para entender mais sobre o 

produto e como ganhar o mercado no próximo tópico será abordado o que seria um 

Brigadeiro Gourmet. 
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2.1. O Brigadeiro Gourmet 

 

O docinho de brigadeiro é um doce típico da culinária brasileira e um dos mais 

populares nas festas infantis. Os ingredientes do brigadeiro são leite condensado, 

chocolate em pó, manteiga e chocolate granulado para a cobertura. Mas qual a 

origem deste docinho?  

O doce ficou conhecido na década de 1940 durante a campanha eleitoral do 

Brigadeiro Eduardo Gomes, que disputava a presidência com Eurico Gaspar Dutra. 

O docinho era preparado em festas para divulgação da campanha eleitoral de 

Eduardo Gomes, era apresentado como “o preferido do Brigadeiro”. Como as festas 

dos correligionários e cabos eleitorais eram muito disputadas pela  população, estes 

logo começaram a chamar os amigos para irem comer o “docinho do Brigadeiro”. 

Com o tempo o nome de “brigadeiro” teria sido dado ao doce (mais tarde feito com 

leite condensado). De qualquer forma, apesar do apoio recebido, Eduardo Gomes 

perdeu a eleição para Eurico Gaspar Dutra. (SUCONIC, Janaina - 2012) 

 

 
Figura 1 - Cartaz de campanha Eduardo Gomes 

Fonte: www.revistalingua.com.br (2015) 
 

Conta - se que a origem deste doce é do Rio Grande do Sul, antes era 

chamado de negrinho, devido à massa escura.  

Atualmente está de volta com uma nova roupagem: O Brigadeiro Gourmet. A 

cada dia que passa constatamos novas formas e novas degustações de pratos que 
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eram conhecidos como populares e hoje estão em grande destaque na gastronomia. 

(Chef Fabiana Justo, artigo Brigadeiro Gourmet – 2014) 

 E para isso são desenvolvidas várias técnicas e experimentações que 

acabam dando certo. Essas técnicas já iniciam com a nossa forma de degustar, 

afinal nossos sentidos que nos capacitam a diferenciar o doce do salgado, o quente 

do frio e para aqueles que tem o sentido mais aguçado descobre formas e gostos 

que podemos chamar de gourmetizados.  

Segundo Chiavenato (2004), menciona a teoria motivacional de Maslow se 

baseia na hierarquia de necessidades. O fundamento da sua teoria é que as 

necessidades podem ser hierarquizadas, ou seja, distribuídas em uma hierarquia de 

importância e de influência do comportamento humano. As necessidades apontadas 

por Maslow são:  

 

 

Figura 2 - A pirâmide de necessidades de Maslow e suas implicações. 
Fonte: CHIAVENATO, 2004 

 

Um dos argumentos da teoria de Maslow é que as necessidades não-

satisfeitas influenciam o comportamento, dirigindo-o para metas ou objetivos 

individuais. Uma necessidade satisfeita não é motivadora de comportamento.   

Cada pessoa nasce com certa bagagem de necessidades fisiológicas, que são as 
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necessidades inatas ou hereditárias. De início, seu comportamento é 

exclusivamente voltado para a satisfação cíclica dessas necessidades, como fome, 

sede, sono, atividade, sexo, entre outros.  

De acordo com o argumento da teoria deve-se analisar as necessidades do 

ser humano fora do trabalho. O brigadeiro gourmet irá satisfazer 4 das 5 

necessidades abordadas.  

A fisiológica: umas das necessidades mais importantes e mais prazerosas o 

brigadeiro gourmet entra como um grande benefício para atender essa necessidade, 

afinal seu principal ingrediente é o chocolate, e um dos seus principais benefícios é 

a sensação de bem-estar, onde nos proporciona relaxamento que é produzindo pela 

endorfina e dopamina e cientistas comprovam que o consumo moderado desta 

substância aumenta a produção de endorfina e a dopamina. 

As necessidades sociais que incluem os grupos sociais, família, amigos e 

comunidade. O brigadeiro gourmet nos proporciona a interação com os grupos 

sociais pois além de ser um bom presente para alguém próximo também nos 

oferece uma forma de interagir com eventos de aniversário, confraternização, etc. 

que automaticamente o brigadeiro gourmet está presente. 

As necessidades de estima, há aqueles que necessitam de reconhecimento, 

aprovação de amigos e família, em qualquer ação ou atividade que ele desenvolva, 

e o brigadeiro gourmet pode ser uma forma de ter esse reconhecimento pois você 

pode adquirir um brigadeiro diferenciado e mostrar ao seu grupo social o quanto é 

sofisticado e ser reconhecido pelo seu status gastronômico. 

A necessidade de Auto Realização onde cada pessoa busca crescimento, 

desenvolvimento e sucesso pessoal, o brigadeiro gourmet proporciona a Auto 

Realização quando você pode adquirir um brigadeiro gourmetizado para alguém e 

se sentir especial com a satisfação que vai proporcionar a outra pessoa. 

Entretanto, com todas as necessidades mencionadas, só podemos atingir 

todas elas através dos 5 sentidos que são: audição, paladar, tato, visão e olfato. 

Brillat Savarin (1995) em seu livro A Fisiologia do Gosto, ele constata que não 

é possível separar o gosto do olfato, e considera que os dois são o mesmo sentido. 

Como ele mesmo diz: ‘sem a participação do olfato não há degustação completa, 

como também sou tentado a supor que o olfato e o gosto formam um único sentido, 
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do qual a boca é o laboratório e o nariz a chaminé; ou para falar mais exatamente, 

do qual um serve para degustação dos corpos táteis e outro para a degustação dos 

gases’. 

Levando-se em consideração à afirmação de Brillat, onde diz que a 

degustação se dá por completa quando o olfato e o paladar trabalham juntos e 

porque não também a visão. Segundo esse conceito, os doces Gourmet alia todos 

os sentidos, paladar, olfato e visão. O brigadeiro gourmet reúne ingredientes 

selecionados e também novas técnicas para desenvolvimento deste doce que é 

super conhecido, mas que hoje ganhou um novo status. Com relação ao gosto, ele é 

definido na obra como sendo o ‘ sentido pelo qual apreciamos tudo o que é sápido 

ou esculento, ou seja, tudo que é comestível e agradável ao paladar. 

 
Figura 3 - Brigadeiro Gourmet Tradicional 

Fonte: www.receitadebrigadeiroagora.com.br (2015) 
 

 

Os diferenciais para chamar o brigadeiro de gourmet estão cada vez mais 

explícitos e nota-se a diferença na hora de degustar o famoso brigadeiro de festa a 

degustar um brigadeiro gourmet de amêndoas, limão siciliano, caipirinha, frutas 

vermelhas, os sabores são vastos e tem para todos os gostos. 

Além da opção de sabores diferenciados, também é comercializado o 

brigadeiro gourmet em embalagens diferenciadas, que é uma forma elegante de se 
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presentear uma pessoa especial, amigos e ou parentes. 

 

 
Figura 4 - Exemplo presente agregado ao Brigadeiro Gourmet. 

Fonte: www.encomendagourmet.com.br (2015) 
 

 

Acima pode-se verificar um exemplo de um presente sofisticado 

acompanhado de um brigadeiro gourmet. 

O brigadeiro é uma criação de meados da década 40. Originalmente do Rio 

Grande do Sul na época da candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes. Apesar do 

Brasil ser um grande produtor de grãos de cacau, muitos dizem que o sucesso do 

brigadeiro foi a combinação de dois ingredientes, a multinacional Nestlé, introduziu o 

chocolate em pó e o leite condensado a união destes ingredientes foi a criação do 

“brigadeiro”. (Couto, Deise Anne Franco, 2009) 

Alguns fatos ajudaram a disseminação do doce, por exemplo à escassez de 

importações tradicionais, como as nozes e frutas devido a 2º guerra mundial, o 

brigadeiro foi um substituto para os doces importados, além da sua facilidade de 

fabricação. Outro fator importante foi o lançamento do chocolate em pó e do leite 

condensado pela Nestlé no Brasil. Na Suíça era conhecido como Milch Madchen, e 

no Brasil, como Leite Moça. Assim, os brasileiros ganharam o brigadeiro, a mistura 

feita de leite condensado, manteiga e chocolate em pó. (Couto, Deise Anne Franco, 

2009) 
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A união do leite condensado e do chocolate, é a alma do brigadeiro. Sendo 

assim, é pertinente falar de sua origem, evolução, e seus mais diferentes usos da 

gastronomia e seus benefícios para a saúde do ser humano, incluindo-se o seu 

poder socializador. 

O cacaueiro é uma árvore típica de florestas tropicais e estudos dizem que a 

primeira civilização a utilizar o grão de cacau foram os Olmecas. Habitavam as terras 

baixas do Golfo do México. Estudos arqueológicos comprovam que os Maias, 

Toltecas e Astecas já conheciam. Nesta época era usado como uma bebida, 

geralmente acrescida de um condimento e era ingerida pelos sacerdotes em rituais 

religiosos. Os Astecas preparavam tal bebida com grãos de cacau torrados, 

especiarias e mel e a chamavam de xocoatl, daí o nome chocolate. Na mesma 

época, em que as sementes de cacau, de tão valorizadas, viraram moeda corrente. 

Eram usadas como meio de troca e referencial de valor. (PIERRE HERMÉ, 2006). 

Levados pelos espanhóis, séculos mais tarde o chocolate foi introduzido na 

Europa. As primeiras plantações no Brasil, foram no Sul da Bahia em meados do 

século XVIII, e por dezenas de anos foi um dos maiores exportadores do mundo. 

Hermé (2006), cita que ―67% da produção de cacau tem sua origem no oeste da 

África, sendo o principal país produtor, a Costa do Marfim, com 43% da produção 

mundial. 

A utilização do cacau é muito ampla, utilizada como ingredientes em pães, 

compotas, geleias, cremes, licores, chás, com especiarias, ervas aromáticas, frutas 

frescas e frutos secos e até com flores e legumes. 

O chocolate amargo é feito com os grãos de cacau torrados sem adição de 

leite. As normas europeias estabelecem um mínimo de 35% de cacau. O chocolate 

ao leite ou chocolate de leite leva na sua confecção leite ou leite em pó. 

A couverture é o chocolate rico em manteiga de cacau, utilizados pelos 

profissionais chocolateiros, como a Valrhona, Lindt & Sprüngli, Theo Chocolate e 

outros, com mais de 70% de cacau, e gordura de cerca de 40%. Já o chocolate 

branco é feito com manteiga de cacau, leite, açúcar e lecitina, podendo ser 

acrescentados aromas como o de baunilha. Inventado na Suíça após a I Guerra 

Mundial, só foi divulgado nos anos 80 do século XX pela Nestlé. (MUNDO LUSÍADA, 

2009). 
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Estudos recentes sugerem a possibilidade de o consumo moderado de 

chocolate preto e amargo trazer benefícios para a saúde humana. O chocolate é um 

alimento muito nutritivo. Contém proteínas, gorduras, cálcio, magnésio, ferro, zinco, 

caroteno, e vários tipos de vitaminas. Sabe-se que o cacau tem propriedades 

antioxidantes. O chocolate constitui ainda um estimulante devido à teobromina, 

embora de fraca capacidade. O chocolate também possui cafeína e sua ingestão faz 

com que o corpo libere neurotransmissores como a endorfina (CHOCCOMOND, 

2009). 

Portanto, o brigadeiro gourmet unirá todos os benefícios acima mencionados 

proporcionando satisfação e toda a sofisticação de degustar um bom chocolate. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Independente dos métodos ou técnicas de pesquisas aplicadas nada mais é 

que o levantamento de dados de variadas fontes.  

Serão apresentados abaixo os diferentes tipos de pesquisa, a forma é 

caracterizada, as técnicas de coleta de dados e as limitações encontradas na 

realização deste estudo. 

 

3.1. Metodologia científica 

 

Segundo Gil (2007), pesquisa é definida como o (...) procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, 

desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. 

Inicia-se uma pesquisa com o objetivo de obter resultados mais satisfatórios 

antes de desenvolver algo, seja um projeto, a abertura de uma empresa ou até 

mesmo planejar uma viagem. A pesquisa proporciona uma prévia de como será o 

resultado de uma ação. 

Para desenvolver uma pesquisa científica são necessários recursos que lhe 

proporcione um resultado satisfatório. É preciso recursos humanos, materiais e 
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financeiros. Afinal dependendo o que vai ser pesquisado, muitas vezes encontra-se 

materiais que não está em sua língua, por isso será necessário encaminhar a uma 

pessoa habilitada para trazer a informação no seu idioma. 

Portanto, é importante fazer um planejamento passo a passo da pesquisa 

científica que envolve escolher o tema, formular o problema, especificar os objetivos, 

construir as hipóteses e operação dos métodos. 

Para Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo 

sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da 

organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou 

um estudo, ou para se fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos 

caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. 

Pesquisa científica é um conjunto de procedimentos usados para encontrar 

soluções para algum problema utilizando o emprego de métodos científicos. 

Temos a pesquisa pura (básica) que tem o objetivo de adquirir conhecimentos 

sem que haja uma aplicação pratica. E a pesquisa aplicada sim, utiliza as 

informações adquiridas para aplicar a prática e solucionar problemas concretos. 

Os tipos de pesquisa são classificados de acordo com a área como área da 

natureza, ciência, objetivos, procedimentos, objetos e a forma de abordagem. Dentro 

dessas classificações temos várias modalidades como pesquisa qualitativa e 

quantitativa. 

A pesquisa quantitativa nada mais que é que uma pesquisa que traduz em 

números a opinião de um determinado grupo referente a um assunto, assim 

podemos classificar e analisar o resultado obtido. 

A qualitativa já é uma pesquisa descritiva onde não conseguimos transcrever 

os resultados em números, os resultados obtidos são analisados com o método 

indutivo, este método consiste em considerar o conhecimento baseado na 

experiência. 

De acordo com Fonseca (2002) a pesquisa possibilita uma aproximação e um 

entendimento da realidade a investigar, como um processo permanentemente 

inacabado. 

Há também a pesquisa bibliográfica onde fazemos embasamento teórico já 

analisadas e publicadas por meios de livros, artigos, publicações na web. Todo 
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trabalho deve se iniciar com uma pesquisa teórica. 

Para Gil (2007), os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são 

sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõe a análise das 

diversas posições acerca de um problema. 

A pesquisa realizada pela Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet é do tipo 

quantitativa, uma vez que, foi traduzido os resultados em números para assim 

classificar e analisar os resultados obtidos.  

 

3.2. Tipos de Pesquisa    

 

Gil (2008) propõe uma classificação dos tipos de pesquisas: quanto aos 

objetivos e quanto aos procedimentos técnicos, como explicados abaixo:  

No que se diz a respeito aos objetivos: 

- Pesquisa Exploratória: proporcionar maior familiaridade com o problema 

(explicitá-lo). Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas 

experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso. 

- Pesquisa Descritiva: descrever as características de determinadas 

populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. Ex.: pesquisa referente à idade, sexo, procedência, eleição etc. 

- Pesquisa Explicativa: identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso, é 

o tipo mais complexo e delicado. 

No que se diz a respeito aos procedimentos técnicos: 

- Pesquisa Bibliográfica: é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não se recomenda 

trabalhos oriundos da internet. 

- Pesquisa Documental: É muito parecida com a bibliográfica. A diferença está 

na natureza das fontes, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam 
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ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira mão” 

(documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem também 

aqueles que já foram processados, mas podem receber outras interpretações, como 

relatórios de empresas, tabelas etc. 

- Pesquisa Experimental: quando se determina um objeto de estudo, 

seleciona-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, define-se as formas 

de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. 

- Levantamento: é a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecer. Procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo 

de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise 

quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

Quanto o levantamento recolhe informações de todos os integrantes do universo 

pesquisado, tem-se um censo. 

- Estudo de Campo: procura o aprofundamento de uma realidade específica. 

É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo 

estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e 

interpretações do ocorrem naquela realidade. 

- Estudo de Caso: consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

- Pesquisa-Ação: um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

(THIOLLENT, 1986, p.14) 

A pesquisa quantitativa nada mais que é que uma pesquisa que traduz em 

números a opinião de um determinado grupo referente a um assunto, assim 

podemos classificar e analisar o resultado obtido. Contudo do tipo descritiva, pois 

descreve as características de determinada população ou fenômenos.  

Pesquisa realizada conforme questionário impresso aplicado no bairro 

Juvevê, com população média de 11 mil habitantes, com rendimento médio por 

domicílios de R$ 6.455,18.  
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Para a coleta de informações com os potenciais clientes, foi elaborado um 

questionário contendo 5 questões fechadas. O questionário foi aplicado em 29 

pessoas, que são moradores da região. O intuito da pesquisa ser realizada no bairro 

Juvevê, ocorreu pelo fato do imóvel a ser alugado ser na região. O intuito da 

pesquisa foi conhecer melhor nosso público alvo.  

Abaixo destaca-se o formulário aplicado nos entrevistados, segue: 

 

Figura 5 - Modelo questionário aplicado. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

O questionário de pesquisa é um parâmetro importante para detectar o perfil 

dos potenciais clientes, segundo Parasuraman (1991), um questionário é tão 
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somente um conjunto de questões, feito para gerar os dados necessários para se 

atingir os objetivos do projeto. Embora o mesmo autor afirme que nem todos os 

projetos de pesquisa utilizam essa forma de instrumento de coleta de dados, o 

questionário é muito importante na pesquisa científica, especialmente nas ciências 

sociais. 

Após a aplicação do questionário efetua-se a tabulação e à análise dos dados 

obtidos foram desenvolvidos os gráficos abaixo: 

Verifica-se que foram vinte e nove pesquisados, 11 mulheres (38%) e 18 

homens (63%). O público alvo em sua maioria 58% reside nas proximidades do local 

que será alugada para abertura da empresa. Dos pesquisados 21% residem no 

bairro boqueirão, 14% na vila Hauer e 7% no sitio cercado. 

 

 

Gráfico 1 – Refere-se ao sexo e local de residência. 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Apesar do foco da pesquisa seja determinar e conhecer mais profundamente 

o público alvo da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet, a grande maioria totalizando 

69% não conhece ou nunca comeu o brigadeiro gourmet (gráfico 2). Apenas 31% 

dos pesquisados já tiveram alguma experiência. 
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Gráfico 2 - Refere-se ao consumo de brigadeiro. 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

Como alvo de um novo mercado para o Brigadeiro Gourmet, como eventos, 

coquetéis e festas, será uma aposta da Sweet Nobre. Com base nesse ramo 

questionou-se também qual a preferência do público em um evento (gráfico 3). 

Observou-se que a preferência com 46 % ainda prefere em primeiro momento os 

salgados, já o brigadeiro vem com 27% dos pesquisados, seguido de bolo e tortas, 

com 16% e 11% respectivamente. 

 

 

Gráfico 3 - Refere-se à preferência de consumo em festas. 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

  

Outro ponto abordado foi referente ao local onde compraria o Brigadeiro 

Gourmet. Dentre as repostas destaca-se 69% em panificadoras seguida de 2% em 

shopping. Demais pesquisados somam 9% com outras respostas como: “local 

especifico”, “por rede social via encomendas”, foram alguns exemplos. 
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Gráfico 4 - Refere-se ao local onde compraria o brigadeiro. 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

Essa pesquisa foi muito importante para conhecer melhor o público que 

pretendesse conquistar. Com a análise realizada pode-se determinar as estratégias 

de marketing, onde e como realizar as ações parar ter um relacionamento com o 

cliente final. 

 

4. CONCEITO BÁSICO DO NEGÓCIO 

 

Criar um espaço totalmente dedicado a brigadeiros gourmet, que são 

produzidos artesanalmente com ingredientes selecionados com receitas exclusivas. 

Prezamos qualidade e uma apresentação diferenciada com embalagens 

sofisticadas e exclusivas para trazer um novo conceito de brigadeiro. Que além de 

estar presente em festas, o brigadeiro gourmet pode ser um belo presente. 

A equipe de gestão é formada por quatro empreendedores, todos cursando 

Gestão Comercial com objetivo de entrar em um mercado inovador com diferencial 

podendo aplicar experiências que adquirimos ao longo da vida profissional. 

Alana C. Lopes com experiência na área financeira, administrativa por um 

período de 5 anos e nos últimos 6 anos sua experiência é vasta na área comercial. 

Ficará responsável na área de confecção das receitas e seleção dos ingredientes. 

Jeferson C. Kuiaski, com experiência na área comercial técnica 5 anos. Ficará 

responsável na área financeira, administrativa de todo o processo interno. 

Gustavo Woiciekovski, com experiência na área comera a 12 anos. Ficará 

responsável pela área de gestão de vendas e desenvolvimento para comercialização 
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dos brigadeiros. 

Talita Kutz experiência na área comercial a 4 anos. Ficará responsável pela 

área de divulgação e marketing com o desenvolvimento de divulgação da Sweet 

Nobre Gourmet. 

 

4.1. Pontos chaves para o sucesso do negócio 

 

Um dos pontos chaves do sucesso da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet será 

a ideia de não só saborear o doce e sim presentear com brigadeiro gourmet. Mostrar 

que não é apenas um doce e sim um presente nobre que pode ser apreciado. 

Embalagens exclusivas, variedade de sabores, ingredientes selecionados, 

fabricação feita no dia para consumo, tudo para garantir o status gourmet e levar o 

que há de melhor para as pessoas com um doce que é conhecido por todos. 

 

4.2. Análise Ambiental  

 

Em análise ao macro ambiente pode-se mensurar que são todas as variáveis 

externas que venham interferir no funcionamento da empresa, essas variáveis 

desdobram-se em demografia, economia, cultural e social, legal política e 

tecnológica, e podemos mensurar com a análise SWOT avaliando as oportunidades, 

ameaças, forças e fraquezas.  

O sucesso de uma empresa hoje depende do relacionamento que ela tem 

com seu ambiente interno e externo. Em análise dos ambientes chegamos as 

seguintes conclusões. 

Entende-se que fator demográfico da região é favorável, devido estar situada 

em uma região onde a um grande número de pessoas circulando e morando na 

região e além do poder aquisitivo elevado. 

Já em consideração ao ambiente econômico, o bairro escolhido para montar 

empresa foi em virtude da classe social e do poder aquisitivo das pessoas que ali 

moram para consumir nossos produtos, incluindo neste aspecto também as 

influenciam seriam a culturas das pessoas em consumir um produto com uma 
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qualidade e um sabor diferenciado pagando um valor agregado no produto. 

Outro fator relevante e de grande importância é em aspecto legal que envolve 

a abertura, pois envolve a questão de regularização. Para abertura desta empresa 

requer liberação do CB liberação do corpo de bombeiro as SMMA secretaria 

municipal do meio ambiente, LISA atividade de interesse a saúde, é obrigatória a 

solicitação da licença sanitária até 30 dias após a emissão do alvará de localização 

e funcionamento. 

Aspecto tecnológico nos favorece nos quesitos, como divulgação em redes 

sociais e mídia de grandes escalas, jornais, internet e outros. 

 

 
Quadro 1 - Análise Swot - Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
 

 
 

De acordo com a Análise SWOT acima conclui-se que teremos muitas 

oportunidades como: renda percapita elevada, ponto de localização com ampla 

visão, de ambos os lados da rua, comercialização do produto diferenciado e atender 

todos os públicos (masculino, feminino, adultos e crianças), contudo também é um 

produto de fácil consumo, pode ser agregado em embalagens decoradas tornando 

assim um presente sofisticado. 

Porém, deve atentar-se a ameaças que podem surgir em nosso ambiente 

como a entrada de novos concorrentes e diminuição da renda perca pita da região. 

Mas com os acompanhamentos e estratégias estaremos preparados para eventuais 

situações.     

As forças analisadas ajudarão a superar algumas situações indesejadas, pois 

Pontos Fortes Pontos Fracos

Fatores Externos

Localização Privilegiada

Produto diferenciado

Entrada de novos concorrentes

Diminuição da renda perca pita da 

região 

Fatores Internos

Produção de em escalas para 

distribuição para outras empresas                                        

Redução de custo com o aumento no 

volume das vendas 

Aumento do preço da matéria prima

Produtos altamente perecíveis 

Análise Swot 



34 

 

a Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet terá uma produção em escala para distribuição 

para outras empresas tornando a marca mais forte e conhecida. Atrelado a isso 

tende-se a uma redução de custos com o aumento do volume de vendas. Outro fator 

importante que necessita de cuidado são as fraquezas, afinal, o aumento matéria 

prima e por ser produtos altamente perecíveis necessita de cuidados para que não 

se perca produtos por atingir sua validade.  

Portanto, havendo sintonia com seu ambiente pode-se sobreviver e obter 

sucesso. Para reforçar a importância da análise ambiental Peter Drucker (1980) faz 

as seguintes afirmações: 

Em épocas turbulentas as empresas não podem pressupor que o amanhã 

será sempre uma extensão do presente. Pelo contrário, devem administrar 

visando mudanças que representem oportunidades e ameaças.  

Uma era de turbulência é também uma era de grandes oportunidades para 

aqueles que compreenderem, aceitarem e explorarem as novas realidades. 

Os tomadores de decisões devem e enfrentar face-a-face a realidade e 

resistirem àquilo que todos nós já conhecemos, a tentação das certezas do 

passado - certezas que estão prestes a se tornar as superstições do futuro. 

 

4.3. A empresa 

 

A Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet vem para suprir uma necessidade de um 

local agradável, acolhedor e familiar para apreciar um brigadeiro gourmet. Com um 

espaço totalmente dedicado à fabricação e comercialização dos brigadeiros, estes 

produzidos artesanalmente com ingredientes selecionados de extrema qualidade. 

Além de possuir mesas para deliciar-se no próprio local acompanhando de um café, 

agua ou suco. 

Uma infraestrutura totalmente equipada para melhor atender o consumidor. O 

cliente terá visão da cozinha através de um vidro, onde poderá ver como são 

produzidos os brigadeiros. Ou seja, o objetivo desta proposta de acompanhar o 

processo de fabricação do brigadeiro, zelando pela qualidade do produto e a 

diferenciação dos melhores ingredientes. 

Além da comercialização no próprio local, terá opção de encomendas para o 

atendimento de qualquer tipo de eventos. 
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4.4. Razão Social 

 

O nome da razão social da empresa – Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet será 

A.G.J.T Brigaderia Gourmet, foi baseada nas iniciais dos nomes de cada sócio: A – 

Alana, G – Gustavo, J – Jeferson e T – Talita.  

 

4.5. Localização  

 

A Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet está localizada na Rua. Praça São Paulo 

da Cruz, n° 197, esquina com a Rua. João Gualberto, Juvevê - Curitiba, Paraná, 

Brasil – CEP 80030-001 

 
 

4.6. Horários 

 

O horário de funcionamento da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet, será das 

09h às 20h, de terça a domingo.  Favorecendo a circulação dos pedestres neste 

local, para apreciarem o brigadeiro e outros produtos disponíveis na loja. 

 

 

4.7. Critérios 
 

O critério de escolha do ponto no bairro do Juvevê em Curitiba, destaca-se a 

população com a renda média da região e a localização e disponibilidade de locação 

do imóvel. 

Curitiba é dividida em nove regionais, o Juvevê está localizado na Regional 

Matriz, esta composta por mais 17 bairros. Conforme ultimo senso, em 2010, a 

regional é a 4ª mais populosa com 206 mil habitantes, correspondendo a 12% do 

total do Município. No período de 2000 a 2010 apresentou crescimento de 1,7%. 

(Divulgado pela agencia de Curitiba - 2015).  
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Figura 6 - População por gênero 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 (2015) 
 
 

Outro fator levado em consideração foi o rendimento médio nos domicílios 

particulares da regional Matriz. Rendimento este que foi o maior entre as regionais, 

totalizando média de R$ 6.455,18 – 71% acima do rendimento médio de Curitiba, 

R$ 3.774,19.  (IBGE – Censo Demográfico 2015) 

Comparativamente a distribuição das classes de renda de Curitiba, a Regional 

Matriz apresenta uma distribuição com concentração maior nas classes de renda 

com mais de 3 SM (salários mínimos) somando 60%, sendo que 21% dos domicílios 

apresentam rendimento domiciliar per capita entre 3 a 5 SM e 40% na classe de 

renda com rendimento domiciliar per capita acima de 5 SM (Salário Mínimo vigente 

em 2010 de R$510,00). 

Conforme o aspecto acima descrito optou-se por abrir a Sweet Nobre em uma 

Regional de renda per capita elevada e alta densidade demográfica. 

 

 

4.8. Mapa de Localização 

 

Abaixo verifica-se a localização escolhida para a abertura da Sweet Nobre 

Brigadeiro Gourmet. 
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Figura 7 - Mapa de localização 

Fonte: www.google.com.br/maps (2015) 

 

Ao entorno do ponto escolhido para abertura da empresa possui um hospital, 

estações tubos, prédios comerciais, lojas renomadas ao entorno como: Daju, Otello 

dentre outras.  

 

 
Figura 8 - Visão da fachada da loja 

Fonte: www.google.com.br/maps (2015) 

 

O ponto escolhido é de esquina e de frente para a praça São Paulo da Cruz, 

tendo assim uma visão ampla para divulgação da fachada, por exemplo. 
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4.9. Missão, Visão e Valores 

 

Estabelecer a missão e a visão de uma organização é estabelecer um 

caminho a seguir e um sonho a alcançar. Desta forma apresenta-se a missão, visão 

e valores da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet. 

 

4.9.1. Missão 

 

Comercializar brigadeiros gourmet finos proporcionando uma experiência 

inigualável de saborear um doce de qualidade. 

 

4.9.2. Visão 

 

Ser uma empresa reconhecida pela qualidade nos serviços prestados. Que ao 

adquirir nossos produtos seja uma forma de demonstração de carinho e afeto, e que 

nossa marca seja lembrada pela dedicação e pela originalidade que oferecemos em 

nossos serviços. 

 

 4.9.3. Valores 

 

Zelar pela dedicação de um bom atendimento, aliado a qualidade, respeito e 

atendendo as expectativas e a satisfação do cliente. 

 
 

4.10. Público Alvo 

 

Os públicos alvos da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet são jovens com faixa 

etária a partir dos 10 anos abrangendo até pessoas mais idosas, pertencentes as 

classes sociais A e B, que moram em Curitiba especificamente na região do Juvevê 

que estejam à procura de um espaço para degustar um bom brigadeiro gourmet e 

também encontrar com os amigos e parentes.  
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4.11. Descrição do Produto/Serviço 

 

A Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet terá como produto principal o brigadeiro. 

Terá 15 opções dentre elas: 

- Tradicional, Nutella, 3 Chocolates, Paçoca, Tradicional Crocante, 

Ovomaltine, Caramelo, Limão Siciliano, Damasco, Chocolate Branco, Chocolate 

Branco Crocante, Chocolate Preto Crocante, Negresco, Trufado Branco e Preto e 

Mousse de chocolate. 

Nos anexos destaca-se a ficha técnica de todos os sabores acima descritos. 

Após a entrada no mercado e crescimento das vendas, à ampliação dos 

sabores ofertados serão imprescindíveis. 

Terá opções de embalagens com 4, 6, 9, 15, 25 unidades, com decoração de 

acordo com cada ocasião, para quantidades maiores teremos a possibilidades de 

encomendas. 

Além dos brigadeiros ofertará cafés, sucos, refrigerantes e água. 

4.12. Ramo de Atuação 

 

O ramo de atuação é descrito abaixo com o código do CNAE (Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas). 
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Figura 9 - CNAE da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet 
Fonte: www.cnae.ibge.gov.br (2015) 

 
 

 
Figura 10 - Descrição CNAE 

Fonte: www.cnae.ibge.gov.br (2015) 

 

 

5. AMBIENTE POLÍTICO LEGAL 

 

A empresa seguira o regime de sociedade empresária limitada, constituída de 

quatro sócios. Será realizada consulta comercial, solicitação e aprovação do local de 

funcionamento da empresa, através da verificação da conformidade, em termos 

legais, das atividades a serem desenvolvidas com a área onde a empresa será 

instalada, na Prefeitura Municipal de Curitiba. 

Aprovação do nome empresarial pretendido e arquivamento do ato 

constitutivo, feito na Junta Comercial do Paraná. 

Incluir a empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e obter 

o licenciamento para desenvolvimento das atividades, realizado na Receita Federal 

e Prefeitura Municipal de Curitiba. 

Obter a inscrição no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços), órgão responsável é a Receita Federal. Cadastrar a empresa junto ao 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) Agencia da Caixa Econômica 
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Federal e demais documentos necessários para a empresa estar de acordo com a 

legislação econômica local em sua abertura, principais tributos incidentes sobre as 

atividades econômicas (apuração), encargos sociais e trabalhistas, adequação do 

atendimento do complexo baseado no código de defesa do consumidor, 

regulamentação de proteção ambiental, políticas fiscais, e normas de segurança de 

acordo. 

 

5.1. Contrato Social 

 

A empresa constituirá de uma sociedade limitada entre quadro sócios. São eles: Alana Cristina 

Lopes, Gustavo Woiciekovski, Jeferson Coelho Kuiaski e Talita Kutz.  

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet 

 

1.         Alana Cristina Lopes, brasileira, solteira, 25/04/1986, empresária, CPF 049.634.999-

67, RG 9142528-9, órgão expedidor SESP  PR, domicílio e residência (Rua Eugenio Mocelin 

118, Boa Vista, Sobrado 118,Curitiba, Paraná, CEP 82540-360. 

2.             Gustavo Woiciekovski, brasileiro, solteiro, 06/08/1984, empresário, CPF 

050.308.969-96, RG 9.538.122-7, SESP PR, domicílio e residência R. Preciliano Fernandes, 

nº 269, Quississana, São José dos Pinhais Paraná, CEP 83085-150, e  

3.          Jeferson Coelho Kuiaski, brasileiro, solteiro, 20/02/1990, empresário, CPF 

043.988.129-38, RG 5.176.570-5, órgão expedidor e UF onde foi emitido, domicílio e 

residência na R. Pedro Américo 175, ap. 82 bloco B, bairro Novo Mundo, Curitiba Paraná, 

CEP 81.110-010 e 

4.          Talita Kutz, brasileira, solteira, 26/11/1991, empresária, CPF 078.358.889-55, RG 

10.219.175-7, SESP PR, domicilio e residência na Rua Thiago Sudan Soares, nº 31, bairro 

Alto Boqueirão, Curitiba, Paraná, CEP: 81830-435.  

 

Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

 

Cláusula Primeira - A sociedade adota o nome empresarial Sweet Nobre Brigadeiro 

Gourmet e tem sede e domicilio na Rua. Praça São Paulo da Cruz, 197 esquina com a Rua. 

João Gualberto, Juvevê - Curitiba, Paraná, Brasil – CEP 80030-001 

 

Cláusula Segunda - A sociedade tem por objeto a comercialização de brigadeiro gourmet, em 

loja especializada. 

 

Cláusula Terceira - A sociedade iniciará suas atividades em 15/01/2016 e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

 

Cláusula Quarta - O capital social é R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em quatro 

quotas de valor nominal R$ 5.000,00 (cinco mil reais), integralizadas, neste ato, em moeda 

corrente do País, pelos sócios: 
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Nome Quota % Valor 

Alana Cristina  5.000,00 25  5.000,00 

Gustavo Woiciekovski  5.000,00 25  5.000,00 

Jeferson Coelho  5.000,00 25  5.000,00 

Talita Kutz  5.000,00 25  5.000,00 

 

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade 

de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda. 

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá a Jeferson Coelho Kuiaski com todos 

os poderes e atribuições necessários à administração e representação da sociedade, autorizado 

o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 

como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

 

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) 

administrador(es) prestará(rão) contas justificadas de sua(s) administração(ões), procedendo à 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 

cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

 

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

 

Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.  

 

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada 

mensal, a título de "pro labore" para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as 

disposições regulamentares pertinentes. 

 

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 

inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será 

apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 

verificada em balanço especialmente levantado. 

 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 

se resolva em relação a seu sócio. 

 

Cláusula Décima Terceira - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não 

está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 

de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 

fé pública, ou a propriedade. 
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Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 04 vias. 

                                

Curitiba, PR, 15 de janeiro de 2016  

 

 

 

____________________________________________________ 

Alana Cristina Lopes 

 

  
____________________________________________________ 

Gustavo Woiciekovski 
 

 

____________________________________________________ 

Jeferson Coelho Kuiaski 
 

 

____________________________________________________ 

Talita Kutz 

 

 

6.0. MARKETING DIGITAL 

 

Graças à internet e a globalização, atualmente as pessoas têm acesso à 

informação quando e onde estiverem, via computadores, tablets ou celulares. 

Acontece que, através de canais online de comunicação e redes sociais, clientes 

satisfeitos com seu negócio e com os benefícios obtidos com seu negócio 

provavelmente irão elogiar a empresa e publicar comentários positivos de suas 

experiências. Isso efetivamente traz novos consumidores e auxilia a empresa a 

construir um relacionamento longo e duradouro com seus clientes e potenciais 

clientes. 

Devido a isto é de extrema importância a aplicação dos 8 P’s, será abordado 

neste trabalho incluindo o desenvolvimento de um plano de marketing digital da 

empresa Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet. 
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6.1. Logo Marca 

 

 

Uma logomarca é a tradução visual da personalidade da marca. Em um 

mercado concorrido, a presença de uma logomarca bem-feita faz a empresa ou o 

produto se destacar entre seus concorrentes, transmitindo profissionalismo e 

confiabilidade. 

Basicamente a assinatura da empresa é a sua logomarca. Para isso deve-se 

levar em consideração alguns aspectos importantes para a sua criação, como: 

- cores, o design, o público alvo. 

A elaboração de uma boa logomarca e sua divulgação e utilização, ajudam 

em vários aspectos.  

A fidelização de clientes, o reforço do nome da marca, empresa, produto 

estão ligadas diretamente ao tipo de logo criada. Além que ajuda na conquista de 

novos clientes e criam um vínculo emocional. 

Seguindo estes parâmetros foi desenvolvido a logomarca da Sweet Nobre 

Gourmet. 

 

 

Figura 11 - Logo marca da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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A logomarca representada pelas figuras gráficas que representam a palavra 

“Nobre” com cores agradáveis e delicadas, transmitindo requinte, qualidade e 

sofisticação.   

 

6.2. Metodologia 8 P’s do marketing digital 

 

 

 

A metodologia 8Ps do marketing digital busca definir como atuar na internet 

de modo a transformar o site de sua empresa em uma ferramenta de negócios. Ela 

tem como foco aumentar o tráfego qualificado para o seu site e a geração 

automática de leads, ou seja, método para descrever o registro de cadastro de 

pessoas e empresas interessadas em um determinado produto ou serviço. 

A metodologia 8 P’s baseia-se em explorar de forma sinérgica as melhores 

ferramentas que a internet oferece hoje para o mercado com o objetivo de estruturar 

sistematicamente o que atualmente é feito de forma empírica e amadora pela maior 

parte das empresas. Ela é a metodologia para criação de sites que apresenta os 

melhores resultados no mercado. 

O método foi criado pelo fundador e ex-CEO da Publicweb, Conrado Adolpho, 

e ajuda a compreender as transformações provocadas pela internet nos hábitos de 

consumo, no relacionamento com as marcas e empresas e na estruturação de um 

plano de Marketing Digital. 

Os 8 P’s do Marketing Digital vêm então como a rota, contínua e cíclica, de 

estratégias voltadas para a plataforma digital. Confira cada um dos P’s e suas 

aplicações a seguir. 

Pesquisa: Estabeleça as estratégias da empresa de acordo com a 

compreensão da forma que o consumidor se comporta no ambiente online. 

Planejamento: Crie o Planejamento de Marketing Digital para tornar o site e 

os outros canais em uma plataforma de negócios que irão impulsionar as vendas. 

Produção: Realize o planejamento criado com foco na estrutura e nas 

funcionalidades que ela irá apresentar para atender aos objetivos do planejamento e 

perfil do público-alvo. Impulsione as vendas com uma boa ideia. 
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Publicação: Selecione conteúdos persuasivos e interessantes para os 

usuários, aplicando a otimização de acordo com as diretrizes de SEO para 

assegurar que o site fique visível nos mecanismos de busca e seja identificado 

quando os usuários buscarem na web pelo produto ou serviço oferecido pela 

empresa. 

Promoção: Crie conteúdos relevantes com o intuito de transformar em um 

viral. Use a atividade do consumidor para gerar a difusão da empresa de maneira 

natural. Produza campanhas promocionais na web e alcance resultados em curto 

prazo. 

Propagação: Provoque a rede e os usuários para geração do 

compartilhamento do conteúdo do site, divulgue nas mídias sociais e eleve o tráfego 

do site e a presença da empresa na web. 

Personalização: Comunique-se de forma personalizada de acordo com o perfil 

do público-alvo com o objetivo de criar um relacionamento com os usuários. Utilize 

estratégias de marketing de relacionamento na web e conquiste os clientes. 

Precisão: Avalie os resultados por meio da mensuração para analisar o que foi 

eficaz e o que poderá ser melhorado, para modificar as estratégias quando for 

necessário. Verifique o tráfego e os objetivos alcançados, mostrando os resultados 

obtidos. 

Com base no levantamento acima descrito, essas soluções ajudaram a 

empresa a acompanhar a evolução do mercado em meio ao grande universo 

competitivo atual e ajudara na conquista de novos clientes. Utilizando as 

ferramentas dos 8 P’s será efetuado um plano de Marketing Digital da empresa 

Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet. 

A Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet vem para suprir uma necessidade de um 

local agradável, acolhedor e familiar para apreciar um brigadeiro gourmet. Com um 

espaço totalmente dedicado à fabricação e comercialização dos brigadeiros, estes 

produzidos artesanalmente com ingredientes selecionados de extrema qualidade. 

Além de possuir mesas para deliciar-se no próprio local acompanhando de um café, 

agua ou suco. 

Uma infraestrutura totalmente equipada para melhor atender o consumidor. O 

cliente terá visão da cozinha através de um vidro, onde poderá ver como são 
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produzidos os brigadeiros. 

Além da comercialização no próprio local, terá opção de encomendas para o 

atendimento de qualquer tipo de festas e eventos. Para este tipo de comercialização 

o cliente poderá solicitar um sabor que não esteja no cardápio da Sweet Nobre 

Brigadeiro Gourmet, dando assim uma maior liberdade de escolha ao cliente. Tendo 

assim um diferencial de mercado.  

 

6.3. Estratégia de Marketing Digital  

 

 

A proposta que a Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet optou foi a utilização de 

um site, com informações pertinentes ao negócio, divulgação dos produtos 

comercializados, informações gerais, divulgação de cardápio, tipos de encomendas 

e afins. 

 

6.4. Pesquisa 

 

 

A empresa tem como público alvo jovens com faixa etária a partir dos 10 anos 

abrangendo até pessoas mais idosas. Para divulgação do site, utilizaremos as 

palavras hit e palavras chaves do tipo cauda longa. 

Palavra Hit – será Brigadeiro Gourmet 

As palavras chaves do tipo cauda longa são: Brigadeiros, chocolates, 

encomendas para festas, encomendas para eventos, brigaderia, sabores 

diferenciados, chocolates artesanais, doces, brigadeiros diferenciados, brigadeiros 

com sabores diferentes. 

 

6.5. Planejamento 

 

 

O site será voltado ao público de jovens a partir dos 10 anos, atingindo todas 

as demais idades, que estão à procura de brigadeiros gourmet em Curitiba e região, 

também para empresas que necessitam efetuar algum evento ou festas, utilizando o 

brigadeiro gourmet como opção. O site não terá como foco em um primeiro momento 
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o e-commerce.  

A equipe de gestão será composta dos próprios sócios.  

O intuído do site será de transmitir uma confiabilidade maior da empresa, 

além de aproximar e divulgar a marca, ser conhecida por mais pessoas, atingindo 

assim um maior número de clientes potenciais.  

O conteúdo será de fotos de todos os sabores comercializados, além de 

notícias sobre o segmento de doces Gourmet, efetuaremos divulgação de 

promoções, informações sobre a empresa. 

 
 

6.6. Produção 

 
 

No site iremos colocar a missão, visão e valores da empresa. 

Será possível o cliente colocar seu depoimento sobre nosso produto, pode 

enviar fotos de seu evento. 

Não iremos informar preços pelo site, pois queremos ter contato com o cliente 

e saber o que procura, e assim poder sugerir mais opções de acordo com o evento 

que irá realizar. 

Terá o campo contato com telefone, nosso endereço e horário de 

atendimento. 

Será disponibilizado cada sabor com fotos e ingredientes que são utilizados. 

Também iremos disponibilizar informações sobre o mundo gourmet com 

notícias e dicas para tornar seu evento ou festa ainda mais requintado. 

A criação será feita por todos os integrantes do grupo. 
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Figura 12 - Modelo do Site 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
 
 

6.7. Publicação 

 
 

O site será publicado através do site Wix, especializado em desenvolvimento 

de sites. Para aumentar a divulgação faremos parcerias com empresas 

especializadas em buffet infantis e festas empresariais. O site terá conteúdos 

diariamente atualizados para aumentar os acessos diários. Além de um espaço para 

publicação de depoimentos dos consumidores, com intuído de aumentar a 

credibilidade da empresa. 
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6.8. Promoção 

 
 

Faremos campanhas que integram nosso site com o Facebook da empresa 

onde será divulgado as promoções e lançamentos. 

Todo mês iremos eleger o ''brigadeiro da vez'' colocando mais informações 

sobre um sabor específico, e oferecendo ao cliente desconto por este. 

Links patrocinados, com as oportunidades geradas pela mídia sobre nosso 

ramo de atuação para aumentar nossas buscas. 

 

6.9. Propagação 

  
 

Após o site criado e hospedado na internet, como forma de propagação, 

utilizaremos o Facebook. Por ser uma mídia gratuita de modo geral, e onde 

podemos aumentar a divulgação mais rapidamente. 

 

Figura 13 - Layout página do Facebook 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Criaremos uma página para divulgação das novidades e de nosso site, com 

conteúdo diário para nossos clientes. 
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6.10. Personalização 

 

 

A intenção é a fidelização e aumentar o relacionamento com os clientes; Loja 

física para o cliente ter mais essa opção de contato conosco, além das mídias 

sociais.  

Site, será postado conteúdos pertinentes aos brigadeiros; 

Facebook, será atualizado periodicamente, para que assim aumente o n° de 

acessos. 

 

6.11. Precisão 

 

 

É o estudo dos resultados atingidos até aqui. Trata-se da análise dos pontos 

que deram certo e o que pode ser melhorado.  

É o “Start” para um novo ciclo dos 8Ps com mais qualidade, pesquisa mais 

profunda, planejamento baseada em dados. 

Após pesquisa realizada, hora de colocar a estratégia em prática, realiza a 

propagação desse novo planejamento. Mensura os resultados novamente e o ciclo 

volta a se preparar para um novo start. 

Utilizaremos o YouTube – que atinge um grande público. Divulgação de 

videos – Tutoriais de doces preparados pela Sweet Nobre. 

Videos institucionais com imagens da infraestrutura de nossa cozinha e da 

loja. Assim aumenta a credibilidade de nossos serviços e ainda atraímos um público 

que busca tutoriais didáticos. 

 

7.0. ESPECIALIZAÇÃO DE PRODUTO 

 

 

A Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet terá como estratégia de posicionamento 

de mercado a “Especialização”, como o próprio nome diz, a empresa se especializa 

em um segmento de mercado e passa a oferecer uma gama de produtos diferentes 
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para este segmento. 

Como mostra a figura abaixo: 

 

 

Figura 14 - Tipo de segmentação 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 
 

8.0. CICLO DE VIDA DO BRIGADEIRO GOURMET 

 

Desenvolvimento do Produto: Brigadeiros com duas linhas, sendo o 

tradicional de chocolate preto e a linha especialidades composta por: Brigadeiro de 

Nutella, 3 Chocolates, Paçoca, Tradicional Crocante, Ovomaltine, Caramelo, Limão 

Siciliano, Damasco, Chocolate Branco, Branco Crocante, Negresco, Crocante Preto 

e Branco, Churros Introdução: Ambas as linhas serão lançadas no mercado em 

janeiro de 2016. As vendas irão crescendo lentamente até maio de 2016. Não terá 

lucros nesta fase, em virtude dos custos para colocar este produto no mercado. 

Crescimento: O produto começa a ser aceito em maio de 2016 com lucros 

crescentes de 10% a 30%, um crescimento constante a partir de maio até ano de 

2017. 

Maturidade: junho de 2017 a linha especialidades entram em período de baixo 

crescimento nas vendas. Os níveis de lucro tornam-se estáveis em função dos 

gastos que a empresa tem para defender o produto da concorrência e o produto não 

se torna mais algo que chame a atenção e então serão lançadas novas receitas. 

Declínio: julho de 2017 lançamentos de novas especialidades, retirada das 
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receitas com menos procura, porém o brigadeiro tradicional permanece no nível de 

crescimento. 

 

 

Figura 15 - Ciclo de vida do brigadeiro 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

Com base nos dados relacionados ao ciclo de vida do brigadeiro gourmet, foi 

feito uma projeção para os brigadeiros comercializados na Sweet Nobre Brigadeiro 

Gourmet.  

 

9.0. PLANO OPERACIONAL 

 

 

No desenvolvimento do brigadeiro gourmet é utilizado alguns ingredientes 

selecionados para assim obter um diferencial no preparo, como: 

- Chocolate utiliza-se chocolate puro belga. 

- Manteiga francesa. 

- Frutas Oleaginosas (castanhas, amendoim, amêndoas e castanha de caju). 

- Farinha de trigo ou glucose: este é utilizado para ajudar ao leite condensado 

não cristalizar e manter a cremosidade do brigadeiro evitando o efeito estica-puxa. E 

não fica o gosto no brigadeiro pois a quantidade é bem simbólica de 10 a 13 gramas 

apenas. 

-Especiarias: são as ervas, canela, baunilha gengibre entre outros. 
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- Leite condensado: utilizar os mais espessos e grossos. Com ótima 

qualidade. 

- Splits (granulados quadrados) ao leite, meio amar 

 

O primeiro passo para o desenvolvimento do brigadeiro inicia-se pela massa 

básica, que é composta por leite condensado, manteiga, confeito para decorar. A 

Fruta ou ingrediente de acordo com o sabor determinado. Exemplo: Nutella, 

Ovomaltine e Churros. 

Para o preparo misturam-se todos os ingredientes em uma panela e leve ao 

fogo até chegar ao seu ponto. Após esse processo utiliza-se uma técnica 

diferenciada para oferecer mais sabor ao nosso brigadeiro, deixando a massa 

descansar por um período de 12 horas. A massa ficara em repouso em uma 

embalagem de vidro não refrigerado coberto com papel filme, pois a umidade pode 

alterar o sabor.  

O processo de enrolar o brigadeiro é feito manualmente, molhando levemente 

as mãos com água gelada e o último processo do brigadeiro é o confeito, onde vai 

ser utilizado splits de chocolates, blossons de morango e crispes brancos ou pretos. 

Referente a armazenagem e durabilidade do brigadeiro fora da geladeira é de 5 a 7 

dias, e se for deixado na geladeira chega a 15 dias e congelado dura até 3 meses. 

Para descongelar, deixar a massa em temperatura ambiente sem abrir a 

embalagem. 

 

9.1. Processo de Produção 

 

O processo de produção do brigadeiro segue basicamente o cronograma 

abaixo: 
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Ilustração 1 - Fluxo do processo de produção do Brigadeiro Gourmet 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
 

9.2. Logística 

 

 

A Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet disponibiliza o site para o cliente visualizar 

mais informações de nossos produtos e sabores dos brigadeiros, porém os pedidos 

serão feitos apenas por telefone ou diretamente no estabelecimento, assim 

conseguimos ter um melhor contato com o cliente.  

As encomendas poderão ser efetuadas contato telefônico, e-mail ou 

diretamente na loja, e devem ser realizadas com 72 horas de antecedência, para 

que a produção seja programada. O pagamento deve ser feito 50% de entrada no 

ato do pedido, podendo ser realizado um depósito ou pago na loja com cartões de 

débito, crédito ou dinheiro. O restante do pagamento deve ser feito na retirada do 

pedido com as mesmas formas de pagamento da entrada. Não iremos oferecer 

entrega, portanto o cliente deve retirar sua encomenda diretamente em nosso 

estabelecimento. 

 

9.3. Plano administrativo 

 

 

O atendimento na Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet será de acordo com a 

movimentação de clientes e sempre terá um estoque mínimo de brigadeiros à 

disposição dos clientes 

No que se diz a respeito de encomendas, a Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet 

Insumos Receitas
Massa Básica 
descansa por 

12 horas

Enrolar os 
brigadeiros

Finaliza com os 
confeitos e 
granulados 

Coloca em 
embalagens 
apropriadas

Pronto o 
consumo ou 

entrega
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não realizará entregas, os pedidos serão aceitos com 72 horas de antecedências e 

com pagamento antecipado de 50% no ato do pedido. Este pagamento poderá ser 

feito em dinheiro, cartão de débito ou crédito.  

A empresa terá quatro sócios com participação igual, serão 100 cotas dívida 

em partes iguais onde cada um terá 25% da participação, inclusive o pró-labore será 

divido da mesma forma onde lucro do mês distribuído em quatro partes iguais. 

Sócio gerente – Será responsável pela supervisão e gestão dos demais 

envolvidos, fará o atendimento aos fornecedores e parceiros, fará o controle de 

qualidade dos brigadeiros, fará todo o planejamento de marketing e divulgação da 

Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet. 

Sócio operacional – Será responsável pela cozinha e efetuará todo o preparo 

dos brigadeiros comercializados. 

Sócio administrativo – Será responsável pelo atendimento aos clientes no 

caixa e fará emissão de pedidos aos fornecedores.  

Sócio diretor – Será responsável pelo controle financeiro e administrativo e 

efetuará o controle das atividades da empresa. 

 

 

Ilustração 2 - Organograma da empresa - Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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9.4. Gestão de pessoas (cargos e salários) 

 

 

Inicialmente a Sweet nobre brigadeiro gourmet não vai ter contratações ela é 

uma empresa que é formada por quatro sócios e os mesmo serão responsáveis pela 

produção e administração. De acordo com Sindicato da Industria de Panificação e 

Confeitaria no estado do Paraná, CNPJ 76.695.576/0001-82, será cumprida a 

jornada de horário de trabalho de 44 horas semanais conforme regimento do 

sindicato, conforme clausulas em anexo. 

 

Horários de trabalhos dos sócios. 

Administrativo: 8hrs às 17hrs 

Atendimento balcão: 9hrs às 18hrs  

Marketing: 9hrs às 18hrs  

Todas os setores acima descriminados terão uma hora de almoço. 

 

Segue como será a responsabilidade, competências e as descrições de 

funções de cada sócio. 

 

Cargo: Caixa. Remuneração: Pró-labore (Sócio). 

Escolaridade: Ensino médio completo. Experiência: Seis meses. 

Sexo: Masculino / Feminino Idade: 20 a 35 anos. 

Habilidade de atribuições: Ter facilidade em cálculos e recebimento de valores. 

Exigência do Cargo: Bom relacionamento com cliente, boa aparência e ser proativo. 
 

Quadro 2 - Descrição de Cargos e Funções - Caixa 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Cargo: Confeiteiro. Remuneração: Pró-labore (Sócio). 

Escolaridade: Ensino médio completo. Experiência: Dois anos. 

Sexo: Masculino / Feminino Idade: 25 a 50 anos. 

Habilidade de atribuições: Preparação de massas, recheios, doces e demais atividades 
pertinentes à função. 
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Exigência do Cargo: Ter experiência na função, higiene e boa organização. 
 

Quadro 3 - Descrição de Cargos e Funções - Confeiteiro 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Cargos: Auxiliar de confeiteiro. Remuneração: Pró-labore (Sócio). 

Escolaridade: Ensino médio completo. Experiência: Seis meses. 

Sexo: Masculino / Feminino  Idade: 20 a 40 anos. 

Habilidade de atribuições: Auxilio na preparação de massas e recheios. 

Exigência do Cargo: Ter experiência na função, ser organizado. 
 

Quadro 4 - Descrição de Cargos e Funções - Auxiliar de Confeiteiro  
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Cargos: Assistente administrativo. 
 
Remuneração: Pró-labore (Sócio). 

Escolaridade: Graduação em 
Administração / Gestão Comercial. Experiência: Um ano. 

Sexo: Masculino / Feminino  Idade: 25 a 40 anos. 

Habilidade de atribuições: Facilidade em cálculo, conhecimento em administração de 
empresas. 

Exigência do Cargo: Conhecimento em office, habilidade com sistemas de 
gerenciamento, experiência fiscal, experiência em Marketing (divulgação) experiência 
em gerir cargo de liderança.  

 
Quadro 5 - Descrição de Cargos e Funções - Assistente Administrativo 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 
 

9.5. Plano de informática 

 

 

A Sweet nobre gourmet terá a necessidade de um software hardware para 

uso das seguintes necessidades. 

Cadastros de fornecedores: registro dos fornecedores: razão social, 

endereço, cidade, estado, CNPJ, e-mail, contato, realizado pelo responsável de 

compras e contas a pagar 

Cadastros de clientes: serão cadastrados manualmente, pois vamos dispor de 
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uma pesquisa onde os clientes terão possibilidade de preencher uma ficha 

colocando seus dados, como nome e-mail e telefone. Para envio propagandas e 

promoções. 

Produtos: código, grupo, subgrupo, marca, descrição, preço de compra, preço 

de venda, e informações de impostos, realizado pelo responsável de compras (será 

utilizado em produtos acabados que serão vendidos como agua e refrigerante). 

Controle de estoque: entrada de notas fiscais no sistema na loja, alimentando 

as quantidades de estoque de acordo com o código do produto cadastrado, 

realizado pelo responsável do estoque e de compras. 

Emissão de nota ou cupom fiscal:  baixa de estoque, geração de relatórios 

gerenciais com informações de giro de estoque, e lançamento financeiro, caixa e 

vendas totais do período, que serão realizados pelo caixa da Sweet Nobre 

Brigadeiro Gourmet. 

Financeiro: contas a pagar, gerar relatórios das contas a pagar a fim de 

verificar datas de vencimentos de duplicatas e formas de pagamentos e total que 

tem a vencer ao total ou por um determinado período. 

Contas a receber: emissão de relatórios recebíveis das operadoras dos 

cartões de créditos, fluxo de caixa e folha de pagamento (pró-labore). 

 

9.6. Licenças Ambientais e normas técnicas para abertura. 

 

 

Conforme pesquisa prévia a Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet enquadra-se 

na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE como: Fabricação de 

produtos derivados do cacau e de chocolates – código CNAE C.10.9.3-7/01-00. 

A área de atuação tem liberação para atuar no comércio e industrialização do 

produto, compreende a fabricação de pasta de cacau e de outros derivados do 

beneficiamento do cacau, além da fabricação de bombons, chocolates e farinhas à 

base de chocolate. 
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Figura 16 - Licenças, para abertura da empresa 

Fonte: www.curitiba.pr.gov.br/cnae (2015) 
 

 

Esta atividade econômica requer aprovação de alguns órgãos e as licenças 

abaixo: 

- Liberação da Secretaria municipal do meio-ambiente; 

- Liberação da Secretaria municipal do abastecimento; 

Conforme CNAE, a atividade econômica é de interesse à saúde. Visto que 

temos como por objetivo a comercialização de produtos prontos para o consumo, a 

legislação obriga a solicitação de Licença sanitária até 30 dias após a emissão do 

Alvará de Localização e Funcionamento. 

 
 

9.7. Estrutura organizacional 

 
 

O espaço da Sweet Nobre Gourmet vai ser locado, diretamente com o 

proprietário, com o intuito de diminuir despesas e burocracia com imobiliária. O 

aluguel do imóvel será no valor de R$ 3.000,00 mensais, com contrato de locação 

válido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. O contrato 

imobiliário será regido conforme Lei do Inquilinato – lei n. 8.245, de 18 de outubro de 

1991. 

Serão necessários para a montagem da estrutura de atendimento, os 
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seguintes itens como: 

Área de vendas e atendimento ao cliente. 

- Um computador com kit multimídia (teclado, mouse e monitor); 

- Um notebook; 

- Uma impressora multifuncional; 

- Uma impressora de cupom fiscal; 

- Quatro mesas com cadeiras; 

- Toalhas decorativas; 

- Balcão de atendimento de pedidos; 

- Balcão de atendimento de pagamento (caixa); 

- Freezer de bebidas – sucos, agua mineral e refrigerantes; 

- Estufa para acondicionar brigadeiros prontos para o consumo; 

- Máquina de café expresso; 

Área de fabricação e cozinha. 

- Geladeira; 

- Fogão; 

- Freezer; 

- Bancada para preparo das receitas; 

- Utensílios para preparos das receitas; 

- Panelas e potes; 

 
 

10. OS 4 P´S DE MARKETING 

 

 

Mercado Alvo: Consumidor final com poder de compra em busca de saborear 

um doce gourmet e aqueles que estão em busca de fazer encomendas para festas e 

eventos voltado para clientes de alto padrão. 
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10.1. Produto 

 

 

O Brigadeiro Gourmet comercializado terá o tamanho médio de 3cm 

(centímetros) de diâmetro. Será acondicionado individualmente na embalagem 

forma 3, está embalagem será indicada para o consumo imediato do cliente. 

Abaixo destaca-se modelo abaixo: 

  

 

Figura 17 - Embalagem forma 3 
Fonte: www.armarinhosantacecilia.com.br (2015) 

A cor escolhida foi um tom de marrom, efetuando um link com a cor da coroa 

da logo Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet.  

Pensando em cliente mais exigentes e que queiram uma embalagem 

individual com um design mais arrojado, terá opção do modelo com formas vazadas 

em preto, conforme modelo abaixo: 

 

Figura 18 - Embalagens individuais para presentes. 
Fonte: www.rizzoembalagens.com.br (2015) 
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Para festas, eventos e presentes o cliente terá algumas opções de 

embalagens decoradas, comportando 4, 6 ou 10 brigadeiros de sua escolha. 

 

 

Figura 19 - Modelo de embalagem com 4 unidades 
Fonte: www.brigadeirosemigual.com.br (2015) 

 

Figura 20 - Modelo de embalagem com 6 unidades 
Fonte: www.dafeiraaobaile.com.br (2015) 
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Figura 21 - Modelo de embalagem com 10 unidades 
Fonte: www.brasilbrigaderia.blogspot.com.br (2015) 

 
 

Para encomendas de 100 unidades, será entregue em caixas simples na cor 

Kraft, facilitando assim o transporte. Segue modelo da embalagem abaixo: 

 

 

Figura 22 - Modelo de embalagem com 100 unidades 
Fonte: www.brigaderiadoux.com.br (2015) 

 

Aumento a variedade de formas e embalagens, a Sweet Nobre Brigadeiro 

Gourmet ofertará o brigadeiro em pequenas panelinhas acompanhada de uma 

colher. Será disponível em 3 (três) cores conforme foto abaixo: 
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Figura 23 - Modelo de embalagens na Panelinha 

Fonte: www.sposata.blogspot.com.br (2015) 
 

 

Para a divulgação de nossos produtos, foi desenvolvido um cardápio com os 

sabores comercializados. O objetivo é passar maior credibilidade da empresa e 

ainda mostrar todos os sabores que o cliente terá para escolher. 

Além disso contará com todos os dados como: endereço, missão, visão e 

valores, localização, telefone, e-mail e página do Facebook. 

 

 

 

Figura 24 - Capa do cardápio 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Figura 25 - Contra e capa do cardápio 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Figura 26 - Opções de brigadeiros cardápio 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

Nos anexos pode-se observar o cardápio completo com todos os sabores e 

informações da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet. 

 

10.2. Praça 

 
 

Nossa loja física será composta por:  

Espaço Gourmet: onde o cliente terá mesas e cadeiras disponíveis para 

apreciar os brigadeiros. Serão 4 mesas baixas redondas com tampo de vidro e pés 

na cor marrom escuro e cadeiras com estofamento vermelho, e os pés e costas na 

cor marrom. 

Vitrine: Terá a vitrine com os brigadeiros do dia, expostos para escolha do 
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cliente, esta vitrine será de vidro. Ao lado teremos a vitrine de refrigerantes, sucos e 

água. Utilizaremos uma estufa refrigerada. 

Haverá um balcão com o caixa e o computador feito em madeira escura. 

Espaço presente: Teremos também uma estante também em madeira escura 

com nossas opções de embalagens para o cliente escolher a que mais lhe agrada. 

Cozinha: Nossa confecção será feita em nossa loja física equipada com os 

seguintes equipamentos: 

Fogão 6 bocas, Pia, balcão em granito, geladeira, freezer, armários para 

armazenamento de insumos. 

Lavabo para clientes e funcionários, unissex. 

 

10.3. Preço 

 

 

A Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet definiu os preços de vendas de acordo 

com os custos das matérias primas utilizadas e pela média de preço médio dos 

produtos. A empresa preza pela qualidade de seus produtos e por isso foi estipulado 

o preço de acordo com o diferencial oferecido. 

De acordo com análises efetuadas em empresas do mesmo ramo foi 

constatada que a média de preços é a mesma.  A Sweet Nobre irá comercializar um 

preço um pouco acima do mercado devido aos ingredientes selecionados, o 

tamanho é maior que o tradicional por ser um produto gourmet o público atingido 

será de classe A e B, portanto a ousadia no preço não será sensível aos clientes. 

 

10.4. Promoção 

 

 

A organização terá uma pessoa responsável para administrar nosso site, 

Facebook, tutoriais no Youtube e demais divulgações da loja. 

Materiais instrutivos: Mensalmente será divulgado promoções na página do 
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Facebook como nas datas comerciais como Dia das Mães, Dia dos Namorados, 

entre outras datas comemorativas.  

Será realizada a divulgação virtual através do e-mail marketing de 

inauguração. Será realizado esta divulgação de pessoas que responderam à 

pesquisa de mercado no início do projeto. Pois efetuamos um pequeno cadastro 

com os entrevistados. Com este e-mail o nosso potencial cliente ficará sabendo da 

inauguração e poderá replicar o e-mail para amigos e familiares. 

 

 

 

Figura 27 - Imagem do e-mail marketing 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Acima segue modelo da imagem que será veiculada no e-mail. 

Além da divulgação via virtual, em eventos relacionados ao Brigadeiro 

Gourmet que a empresa participar ou até mesmo em eventos onde o Sweet Nobre 

estiver presente será feito a divulgação conforme banner abaixo: 
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Figura 28 - Banner de divulgação 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

11. PLANO FINANCEIRO 

 
 

O planejamento financeiro é uma ferramenta essencial tanto para quem 

pretende abrir um negócio ou quanto para a administração financeira de uma 

empresa. Através dele é possível visualizar e analisar os dados financeiros de uma 
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empresa. Sua utilização, como colocado por Gitman (2004), auxilia na tomada de 

decisões de como e de quanto aplicar os recursos.  Tal análise permite, por exemplo, 

orientar nas decisões de aplicação ou não no desenvolvimento de novos produtos, 

ampliação da empresa. Permite avaliar ainda a modificação ou não do seu modelo 

de negócio.   

O entendimento da saúde financeira de uma organização deve ser encarado 

como uma vantagem competitiva. Tais conhecimentos proporcionam segurança nas 

decisões referentes a quanto gastar, quanto reter ou quanto investir na empresa, de 

tal forma que garanta a continuidade da organização.    

 

11.1. Investimentos 

 

A previsão de investimentos para abertura da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet, foi 

baseada nos seguintes quadros: 

 

Q TIPO VALOR VIDA ÚTIL (Meses) Prazo Pgto (Meses) Taxa Finan. (am) 

1 Máquinas Informática                      3.207,00  36 6 0,00% 

2 Móveis e Utensílios                      6.497,00  36 6 0,00% 

3 Maquinários                      3.000,00  36 6 0,00% 

4 -                                 -    0 0 0,00% 

5 -                                 -    0 0 0,00% 

6 -                                 -    0 0 0,00% 

Quadro 6 - Investimentos iniciais (equipamentos / depreciáveis) 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

  

Q TIPO VALOR Prazo Pgto (Meses) 

1 Inauguração                      2.000,00  5 

2 Pintura/Reforma                      3.000,00  5 

3 Desp. Abertura empresa                      2.000,00  1 

4 Estoque inicial                      2.790,00  1 

5 -                                 -    0 

6 -                                 -    0 

Quadro 7 - Investimentos iniciais (serviços e outros / não depreciáveis) 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

 

Quadro 8 - Capital de giro 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

Q CAPITAL VALOR 

1 Caixa Inicial                   20.000,00  
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Acima podemos verificar os investimentos necessários para abertura da 

empresa. Destaca-se em dois quadros, o primeiro deles refere-se aos investimentos 

em equipamentos, serão parcelados em 6 (seis) vezes. O parcelamento se deu para 

que o investimento inicial fosse menor. 

Já no outro quadro é referente a serviços e outros investimentos. Será 

destinado para a inauguração, pintura e reforma da loja, despesas de abertura da 

empresa e a compra do estoque inicial.  

O capital inicial investido pelos quatro sócios será de R$ 20.000,00, que 

auxiliará o início das atividades 

 

11.2. Custos e despesas 

 

A tabela abaixo demonstra as despesas administrativas mensais, resultantes 

para o funcionamento da empresa.  

 

 

Q Nome Produto Valor Mensal (R$) 

1 Pró-labore  R$                4.000,00  

2 Aluguel / IPTU  R$                3.000,00  

3 Telefone / Internet  R$                   300,00  

4 Luz / Água  R$                   300,00  

5 Aluguel Máq. Cartões  R$                   150,00  

6 Propaganda (panfletos)  R$                   200,00  

7 Serviços Contábeis  R$                   300,00  

8 Material de Limpeza  R$                   200,00  

9 Marketing / Divulgação  R$                   400,00  

10 Despesas extras  R$                   200,00  

Quadro 9 - Despesas administrativas (fixas) 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Destaca-se acima um total de R$ 9.650 mensais entre Custos e despesas. 

Quanto ao pró-labore, será deduzido apenas a partir do 7° mês de operação. 

Pois os sócios possuem uma renda independente da Sweet Nobre Brigadeiro 

Gourmet para sua subsistência.  
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11.3. Receitas 

 

 

As receitas da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet, serão basicamente de 

brigadeiros, bebidas (sucos, refrigerantes e cafés). Também será vendida 

embalagens decoradas. Abaixo destaca-se os Ticket Médio e o Custo médio dos 

produtos comercializados, segue: 

   

Q Nome Produto Ticket Médio Custo Médio 
Dias de Estoque 

(dias) 

1 Brigadeiros Unidades                             3,50                              0,75  5 

2 Bebidas Refrigerante Suco                             3,50                              1,75  30 

3 Bebidas - Café                             4,00                              1,25  30 

4 Bebidas - Água                             2,25                              1,00  30 

5 Emb. decorada 1 uni.                             4,90                              1,20  30 

6 Emb. decorada 4 uni.                             9,90                              3,50  30 

7 Emb. decorada 6 uni.                           12,90                              3,75  30 

8 Emb. decorada 10 uni.                           16,90                              5,50  30 

9 Emb. Panelinha                             6,40                              3,00  30 

10 -                                 -                                    -    0 

Quadro 10 -  Produtos (Ticket Médio x Custo Médio) 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Conforme quadro abaixo, pode-se verificar a projeção de vendas para o 1° 

ano de atividades da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet. Todos os dados abaixo são 

em número de unidades mês. 

 

Q Nome Produto Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

1 Brigadeiros Unidades 3.050 3.210 3.430 3.643 3.858 4.073 

2 Bebidas Refri. Suco 183 192 204 216 228 240 

3 Bebidas - Café 183 192 204 216 228 240 

4 Bebidas - Água 50 52 55 57 60 62 

5 Emb. decorada 1 uni. 11 13 16 19 22 25 

6 Emb. decorada 4 uni. 4 6 8 10 12 14 

7 Emb. decorada 6 uni. 4 6 8 10 12 14 

8 Emb. decorada 10 uni. 3 5 7 9 11 13 

9 Emb. Panelinha 10 13 16 19 22 25 

Quadro 11 - Projeção de vendas - 1° Semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 
 

Q Nome Produto Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

1 Brigadeiros Unidades 4.288 4.503 4.718 4.933 5.148 5.363 

2 Bebidas Refri. Suco 252 264 276 288 300 312 

3 Bebidas - Café 252 264 276 288 300 312 

4 Bebidas - Água 65 67 70 72 75 77 

5 Emb. decorada 1 uni. 28 31 34 37 40 43 
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6 Emb. decorada 4 uni. 16 18 20 22 24 26 

7 Emb. decorada 6 uni. 16 18 20 22 24 26 

8 Emb. decorada 10 uni. 15 17 19 21 23 25 

9 Emb. Panelinha 28 31 34 37 40 43 

Quadro 12 - Projeção de vendas - 2° Semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Fez-se um levantamento médio para o primeiro mês, onde estas quantidades 

são suficientes para cobrir todos os gastos iniciais e de produção. Nos meses 

subsequentes foi projetado um aumento médio de 7% nas vendas. 

Abaixo, pode-se ter uma perspectiva maior e uma análise mais rápida do 

faturamento da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet. No gráfico apresenta-se a 

projeção de faturamento dos 3 (três) primeiros anos de atividades. 

 

 

Gráfico 5 - Projeção de faturamento - Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 
 

Analisando os dados acima apresentados, verifica-se um crescimento amplo 

no faturamento mensal.  
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11.4. Demonstração Contábeis 

 

A demonstração contábil da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet será 

demonstrada pelos seguintes resultados: 

- DRE (Demonstração de Resultados do Exercício); 

- Fluxo de Caixa; 

Foi projetado a demonstração contábil para os 3 (três) primeiros anos do 

exercício da empresa. 

 

11.5. DRE – Demonstração de Resultados do Exercício 

 

A DRE da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet foi lançada as receitas, custos, 

deduções de impostos e despesas de depreciação. Quadro abaixo foi destacado a 

DRE do 1° Semestre de atividades. 

 

Receita Bruta   Mês 1   Mês 2   Mês 3   Mês 4   Mês 5   Mês 6  

        RECEITA BRUTA   12.420   13.160   14.140   15.095   16.057   17.018  

 DEDUÇÕES DA RECEITA   (448)  (475)  (510)  (545)  (580)  (614) 

 RECEITA LÍQUIDA   11.971   12.685   13.630   14.551   15.477   16.404  

        CUSTO DOS PRODUTOS   (2.975)  (3.161)  (3.403)  (3.640)  (3.877)  (4.115) 

        LUCRO BRUTO   8.996   9.524   10.227   10.911   11.600   12.289  

MARGEM BRUTA 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

        DESPESAS COM VENDAS   (498)  (525)  (562)  (597)  (633)  (669) 

        MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO ($)   8.498   8.999   9.665   10.314   10.967   11.619  

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (%) 68% 68% 68% 68% 68% 68% 

        DESPESAS ADMINISTRATIVAS   (8.137)  (6.179)  (6.188)  (6.198)  (6.208)  (6.217) 

 DESPESAS DEPRECIAÇÃO   (353)  (353)  (353)  (353)  (353)  (353) 

 LUCRO OPERACIONAL ($)   9   2.467   3.124   3.763   4.406   5.049  

LUCRO OPERACIONAL (%) 0% 19% 22% 25% 27% 30% 

 LUCRO ANTES DO IR/CSLL ($)   9   2.467   3.124   3.763   4.406   5.049  

LUCRO ANTES DO IR/CSLL (%) 0% 19% 22% 25% 27% 30% 

               LUCRO LÍQUIDO ($)   9   2.467   3.124   3.763   4.406   5.049  

LUCRO LÍQUIDO (%) 0% 19% 22% 25% 27% 30% 

Quadro 13 - DRE correspondente ao 1° Semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 
 

Por sua vez no quadro abaixo, destaca-se o DRE do 2° semestre do primeiro 

ano de atividades. 
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Receita Bruta   Mês 7   Mês 8   Mês 9   Mês 10   Mês 11   Mês 12  

        RECEITA BRUTA   17.980   18.941   19.903   20.864   21.825   22.787  

 DEDUÇÕES DA RECEITA   (649)  (684)  (718)  (753)  (788)  (823) 

 RECEITA LÍQUIDA   17.331   18.257   19.184   20.111   21.038   21.964  

        CUSTO DOS PRODUTOS   (4.353)  (4.591)  (4.829)  (5.067)  (5.305)  (5.542) 

        LUCRO BRUTO   12.977   13.666   14.355   15.044   15.733   16.422  

MARGEM BRUTA 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

        DESPESAS COM VENDAS   (705)  (741)  (777)  (813)  (849)  (885) 

        MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
($)   12.272   12.925   13.578   14.231   14.884   15.537  

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
(%) 68% 68% 68% 68% 68% 68% 

        DESPESAS ADMINISTRATIVAS   (10.027)  (10.037)  (10.046)  (10.056)  (10.065)  (10.075) 

 DESPESAS DEPRECIAÇÃO   (353)  (353)  (353)  (353)  (353)  (353) 

 LUCRO OPERACIONAL ($)   1.893   2.536   3.179   3.822   4.466   5.109  

LUCRO OPERACIONAL (%) 11% 13% 16% 18% 20% 22% 

 LUCRO ANTES DO IR/CSLL ($)   1.893   2.536   3.179   3.822   4.466   5.109  

LUCRO ANTES DO IR/CSLL (%) 11% 13% 16% 18% 20% 22% 

               LUCRO LÍQUIDO ($)   1.893   2.536   3.179   3.822   4.466   5.109  

LUCRO LÍQUIDO (%) 11% 13% 16% 18% 20% 22% 

Quadro 14 - DRE correspondente ao 2° Semestre 
  Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Abaixo, pode-se ter uma perspectiva maior e uma análise mais rápida da DRE 

da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet. No gráfico apresenta-se a DRE dos 3 (três) 

primeiros anos de atividades. 

 

Gráfico 6 - Projeção DRE - Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Neste quadro apresentado pode-se observar de maneira rápido os quatro 

pilares de DRE, que são lucro líquido, custos, despesas e receita líquida. 

 

11.6. Fluxo de Caixa 

 

O Fluxo de caixa da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet é apresentado 

conforme resultados e deduzindo todos os gastos e investimentos. Foi considerado 

um capital inicial de R$ 20.000,00, para o início das atividades. 

No quadro abaixo apresenta-se o fluxo de caixa no 1° semestre de atividades. 

 

 

   Mês 1   Mês 2   Mês 3   Mês 4   Mês 5   Mês 6  

       RECEITAS  12.420   13.160   14.140   15.095   16.057   17.018  

AV  8.694   9.212   9.898   10.567   11.240   11.913  

30  3.726   3.948   4.242   4.529   4.817   5.105  

       COMPRAS  (4.130)  (3.266)  (3.506)  (3.743)  (3.981)  (4.219) 

AV  (2.065)  (1.633)  (1.753)  (1.872)  (1.990)  (2.109) 

30  (2.065)  (1.633)  (1.753)  (1.872)  (1.990)  (2.109) 

       SALDO INICIAL  20.000   12.638   12.582   13.664   15.391   17.759  

       FLUXOS OPERACIONAIS  546   3.061   4.200   4.844   5.486   6.129  

       ENTRADAS  8.607   12.809   13.708   14.661   15.611   16.563  

VENDAS A VISTA  8.694   9.212   9.898   10.567   11.240   11.913  

VENDAS 30 D  -     3.726   3.948   4.242   4.529   4.817  

       SAÍDAS  (8.061)  (9.748)  (9.508)  (9.817)  (10.125)  (10.433) 

FORNECEDORES  (2.065)  (3.698)  (3.386)  (3.625)  (3.862)  (4.100) 

DESPESAS COM VENDAS  (498)  (525)  (562)  (597)  (633)  (669) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS  (5.050)  (5.050)  (5.050)  (5.050)  (5.050)  (5.050) 

IMPOSTOS DIRETOS  (448)  (475)  (510)  (545)  (580)  (614) 

              

FLUXOS DE FINANC. / INVEST.  (7.907)  (3.117)  (3.117)  (3.117)  (3.117)  (2.117) 

INVESTIMENTOS  (2.117)  (2.117)  (2.117)  (2.117)  (2.117)  (2.117) 

SERVIÇOS  (5.790)  (1.000)  (1.000)  (1.000)  (1.000)  -    

       SALDO FINAL  12.638   12.582   13.664   15.391   17.759   21.771  

Quadro 15 - Fluxo de Caixa 1° Semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Por sua vez, apresenta-se o 2° semestre de atividades. 
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   Mês 7   Mês 8   Mês 9   Mês 10   Mês 11   Mês 12  

       RECEITAS  17.980   18.941   19.903   20.864   21.825   22.787  

AV  12.586   13.259   13.932   14.605   15.278   15.951  

30  5.394   5.682   5.971   6.259   6.548   6.836  

       COMPRAS  (4.457)  (4.695)  (4.932)  (5.170)  (5.408)  (5.678) 

AV  (2.228)  (2.347)  (2.466)  (2.585)  (2.704)  (2.839) 

30  (2.228)  (2.347)  (2.466)  (2.585)  (2.704)  (2.839) 

       SALDO INICIAL  21.771   23.744   26.360   29.619   33.521   38.067  

       FLUXOS OPERACIONAIS  1.972   2.616   3.259   3.902   4.546   5.173  

       ENTRADAS  17.514   18.466   19.418   20.370   21.322   22.273  

VENDAS A VISTA  12.586   13.259   13.932   14.605   15.278   15.951  

VENDAS 30 D  5.105   5.394   5.682   5.971   6.259   6.548  

       SAÍDAS  (15.542)  (15.850)  (16.159)  (16.467)  (16.776)  (17.101) 

FORNECEDORES  (4.338)  (4.576)  (4.813)  (5.051)  (5.289)  (5.543) 

DESPESAS COM VENDAS  (705)  (741)  (777)  (813)  (849)  (885) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS  (9.850)  (9.850)  (9.850)  (9.850)  (9.850)  (9.850) 

IMPOSTOS DIRETOS  (649)  (684)  (718)  (753)  (788)  (823) 

              

FLUXOS DE FINANC. / INVEST.  -     -     -     -     -     -    

INVESTIMENTOS  -     -     -     -     -     -    

SERVIÇOS  -     -     -     -     -     -    

       SALDO FINAL  23.744   26.360   29.619   33.521   38.067   43.240  

Quadro 16 - Fluxo de Caixa 2° Semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

11.7. Análise Financeira 

 

Com o levantamento dos dados acima apresentados, pode-se verificar a análise de 

viabilidade da abertura da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet. Para isso serão 

apresentados a TIR (taxa interna de retorno), Payback e Ponto de Equilíbrio. 

 

11.8. TIR – Taxa interna de Retorno 

 

 
Segundo as análises financeiras e de investimentos, apresentadas no quadro 
abaixo, temos a Taxa Interna de Retorno de 10,73% para os 3 (três) primeiros anos 
de atividade. 
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INDICADORES DE DESEMPENHO  Mês 1   Mês 2   Mês 3   Mês 4   Mês 5   Mês 6  

       INDICADORES DE LIQUIDEZ  12.420   13.160   14.140   15.095   16.057   17.018  

INDICADORES DE ATIVIDADE             

ENVIDAMENTO             

ENVIDAMENTO TOTAL 55,7% 44,0% 32,7% 21,7% 11,7% 5,4% 

LUCRATIVIDADE             

MARGEM BRUTA 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

MARGEM OPERACIONAL 0% 19% 22% 25% 27% 30% 

MARGEM LÍQUIDA 0% 19% 22% 25% 27% 30% 

RETORNO SOBRE ATIVO 0,03% 8,28% 10,10% 11,51% 12,56% 12,90% 

RETORNO SOBRE O PL 0,04% 10,98% 12,20% 12,81% 13,05% 13,01% 

              

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 10,51%           

Quadro 17 - Projeção da TIR 1° Semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Abaixo, quadro apresentando os indicadores de desempenho do 2° semestre 

de atividades. 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO  Mês 7   Mês 8   Mês 9   Mês 10   Mês 11   Mês 12  

       INDICADORES DE LIQUIDEZ  17.980   18.941   19.903   20.864   21.825   22.787  

INDICADORES DE ATIVIDADE             

ENVIDAMENTO             

ENVIDAMENTO TOTAL 5,4% 5,4% 5,2% 5,1% 4,9% 4,7% 

LUCRATIVIDADE             

MARGEM BRUTA 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

MARGEM OPERACIONAL 11% 13% 16% 18% 20% 22% 

MARGEM LÍQUIDA 11% 13% 16% 18% 20% 22% 

RETORNO SOBRE ATIVO 4,60% 5,79% 6,75% 7,49% 8,03% 8,39% 

RETORNO SOBRE O PL 4,65% 5,86% 6,85% 7,61% 8,16% 8,54% 

              

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 10,51%           

Quadro 18 - Projeção da TIR 2° Semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

11.9. Payback 

 

A previsão de retorno do investimento dos sócios é indicada pelo Payback, no 

caso da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet este retorno é de 12 meses. 

 



79 

 

11.10. Ponto de Equilíbrio 

 

Conforme gráfico abaixo, verifica-se qual é o ponto de equilíbrio para cada 

ano de atividade da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet. O ponto de equilíbrio é 

quando as receitas obtidas no período são suficientes para cobrir os gastos e 

despesas, sem dar lucros ou prejuízos.  

 

 

 

Figura 29 - Ponto de Equilíbrio Financeiro 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Como pode-se observar o ponto de equilíbrio da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet, 

está em torno de R$ 30.000,00 mensais. Com esta receita a empresa consegue 

pagar todos os seus custos e despesas e a partir dessa receita começa a obter 

lucros. 
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11. CONCLUSÃO 

 

A elaboração de um plano de negócios é o primeiro passo para o 

empreendedor verificar a viabilidade do negócio, contudo efetuando um estudo 

minucioso dos objetivos que devem ser alcançados, efetuando previsões e 

avaliando os custos, vendas, lucros e seus potenciais e riscos.  

Porém, simplesmente montar o plano de negócios com informações ilusórias 

fará tomar decisões errôneas. Motivo pelo qual a grande maioria das pequenas e 

micros empresas são fechadas nos primeiros anos, por falta de planejamento. 

Diante desta necessidade de efetuar um planejamento, foi elaborado um 

plano de negócios para abertura da empresa Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet. 

Dentre alguns aspectos analisados no projeto, se faz importante algumas 

considerações. 

Contudo a pesquisa realizada, apesar de não ter um número de entrevistados 

de expressão, foi feita com potenciais clientes. Pode-se verificar o grande potencial 

dos clientes e verificou-se que é viável a abertura da empresa. Após a pesquisa foi 

verificado um mercado em potencial e de grande expansão, pois poucas pessoas 

tiveram contato e ou comeram Brigadeiro Gourmet. 

A região escolhida para a abertura da Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet se 

deu pelo grande potencial de compra dos residentes da região do Juvevê. Apesar da 

falta de concorrentes na região, será um diferencial de mercado em um primeiro 

momento. 

Efetuando uma análise financeira dos seguintes aspectos: investimentos 

iniciais, custos e despesas, receitas, DRE, fluxo de caixa, TIR, Payback e ponto de 

equilíbrio, verificou-se que a abertura da empresa Sweet Nobre Brigadeiro Gourmet 

é viável.  

Entretanto, a viabilidade do empreendimento também depende da capacidade 

dos sócios de administrar de forma coesa e sempre pensando no futuro, planejando 

e prevendo mudanças de mercado e acima de tudo buscando sempre inovar em 

seus negócios.  
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13. ANEXOS 

 

 
 

Anexo 1 - Ficha técnica brigadeiro gourmet tradicional 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

Nome: Brigadeiro Gourmet Tradicional.

Leite condensado gramas (g) 395 3,99R$       

Chocolate em pó belga gramas (g) 18 0,70R$       

Manteiga gramas (g) 50 1,23R$       

Farinha de trigo gramas (g) 10 0,05R$       

Splits gramas (g) 200 11,99R$      

Creme de leite mililitros (ml) 200 2,18R$       

20,14R$      

Rendimento da receita: 25 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,81R$         

Pr. Custo

Modo de preparo: Misture muito bem todos os ingredientes na panela. Quando conseguir 

uma mistura homogênea, leve ao fogo. Inicie o cozimento em fogo alto, quando começar a 

levantar fervura, abaixe o fogo e termine o cozimento em fogo baixo. Mexa até o ponto do 

brigadeiro soltar da panela. Coloque a massa em um recipiente de vidro untado com 

manteiga e cubra com plástico filme, aderindo -o diretamente a massa do brigadeiro. Deixe 

descansar por um período de 12 horas.

Preço Custo

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde
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Anexo 2 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Nutella 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet Nutella.

Leite condensado gramas (g) 790 7,98R$       

Chocolate meio amargo belga gramas (g) 150 5,65R$       

Chocolate ao leite belga gramas (g) 200 6,87R$       

Manteiga gramas (g) 50 1,23R$       

Nutella gramas (g) 250 9,98R$       

Splits gramas (g) 200 11,99R$      

Farinha de trigo gramas (g) 10 0,05R$       

43,75R$      

Rendimento da receita: 50 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,88R$         

Pr. Custo

Modo de preparo: Pique os chocolates. Reserve. Na panela adicione todos os ingredientes, misture 

sem parar, até soltar do fundo da panela, como um brigadeiro tradicional. Após, despeje o brigadeiro 

em um recipiente untado com manteiga de deixe descansar por 12 horas.

Preço Custo

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde
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Anexo 3 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Paçoca 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet Paçoca

Leite condensado gramas (g) 395 3,99R$       

Chocolate branco belga gramas (g) 50 1,98R$       

Paçoca unidades 6 1,90R$       

Manteiga gramas (g) 10 0,25R$       

Creme de leite mililitros (ml) 100 1,09R$       

Splits de Paçoca gramas (g) 200 1,90R$       

Farinha de trigo gramas (g) 13 0,08R$       

11,19R$      

Rendimento da receita: 25 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,45R$         

Modo de preparo: Misture muito bem os ingredientes na panela, exceto a paçoca. Quando 

conseguir uma mistura homogênea leve ao fogo. Inicie o cozimento em fogo alto, quando começar a 

levantar fervura, abaixe o fogo e termine o cozimento em fogo baixo. Retire do fogo, crescente a 

paçoca e misture até a massa ficar novamente homogênea. Coloque a massa em um recipiente 

untado com manteiga e cubra com plástico filme, aderindo – o diretamente à massa do brigadeiro. 

Deixe descansar por 12 horas. Finalize passando os brigadeiros na paçoca triturada.

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 4 - Ficha técnica brigadeiro gourmet 3 Chocolates 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet 3 Chocolates

Leite condensado gramas (g) 395 3,99R$       

Chocolate em pó Belga gramas (g) 18 0,70R$       

Chocolate branco gramas (g) 18 0,50R$       

Chocolate 70% Cacau gramas (g) 18 0,50R$       

Manteiga gramas (g) 50 1,23R$       

Creme de leite mililitros (ml) 200 2,18R$       

Farinha de trigo gramas (g) 10 0,05R$       

Splits de chocolate meio amargo gramas (g) 100 5,99R$       

Splits de chocolate ao leite gramas (g) 100 5,99R$       

21,13R$      

Rendimento da receita: 25 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,85R$         

Modo de preparo: Pique os chocolates. Reserve. Na panela adicione todos os ingredientes, misture 

sem parar, até soltar do fundo da panela, como um brigadeiro tradicional. Após, despeje o brigadeiro 

em um recipiente untado com manteiga de deixe descansar por 12 horas.

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 5 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Tradicional Crocante 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet Tradicional Crocante

Leite condensado gramas (g) 395 3,99R$       

Chocolate branco belga gramas (g) 60 2,25R$       

Flocos de Arroz gramas (g) 200 3,16R$       

Manteiga gramas (g) 50 0,25R$       

Creme de leite mililitros (ml) 100 1,09R$       

Chocolate ao leite derretido gramas (g) 200 6,87R$       

17,61R$      

Rendimento da receita: 25 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,70R$         

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo

Modo de preparo: Misture muito bem os ingredientes na panela. Quando conseguir uma misura 

homogênea, leve ao fogo. Inicie o cozimento em fogo alto, quando começar a levantar fervura, abaixe 

o fogo e termine o cozimento em fogo baixo. Mexa até o ponto do brigadeiro virar um creme, quase 

soltando do fundo da panela,. Coloque a massa em um recipiente untado com manteiga, cubra com o 

plástico filme. Deixe descansar por um período de 12 horas. Para finalizar passe o brigadeiro nos 

flocos de arroz. Em seguida, banhe as bolinhas no chocolate ao leite derretido. Retire-as e coloque -

as sobre uma folha de papel manteiga. Leve à geladeira para secar. Depois de seco, corte as 

rebarbas de chocolate com a tesoura.
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Anexo 6 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Ovomaltine 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet Ovomaltine

Leite condensado gramas (g) 395 3,99R$       

Chocolate em pó gramas (g) 18 0,70R$       

Ovomaltini gramas (g) 18 0,50R$       

Manteiga gramas (g) 50 0,75R$       

Chocolate ao leite derretido gramas (g) 200 6,87R$       

12,81R$      

Rendimento da receita: 25 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,51R$         

Modo de preparo: Misture muito bem os ingredientes na panela, exceto a paçoca. Quando 

conseguir uma mistura homogênea leve ao fogo. Inicie o cozimento em fogo alto, quando começar a 

levantar fervura, abaixe o fogo e termine o cozimento em fogo baixo. Passe pelo Ovomaltine e decore 

com um fio de chocolate.

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 7 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Caramelo 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet Caramelo

Leite condensado gramas (g) 395 3,99R$       

Creme de leite mililitros (ml) 300 3,37R$       

Cacau gramas (g) 6 0,30R$       

Farinha de trigo gramas (g) 13 0,08R$       

Manteiga gramas (g) 50 0,75R$       

Caramelo gramas (g) 150 3,50R$       

Açucar gramas (g) 100 0,32R$       

12,31R$      

Rendimento da receita: 25 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,49R$         

Modo de preparo: Misture muito bem os ingredientes na panela, exceto a paçoca. Quando 

conseguir uma mistura homogênea leve ao fogo. Inicie o cozimento em fogo alto, quando começar a 

levantar fervura, abaixe o fogo e termine o cozimento em fogo baixo. Calda do caramelo: Derreta o 

açúcar e junte o creme de leite. Coloque nos copinhos uma camada de brigadeiro de caramelo e 

finalize com a calda. Coloque nos copinhos uma camada de brigadeiro de caramelo e finalize com a 

calda.

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 8 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Limão Siciliano 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet Limão Siciliano

Leite condensado gramas (g) 395 3,99R$       

Creme de leite mililitros (ml) 50 0,55R$       

Manteiga gramas (g) 50 0,75R$       

Farinha de trigo gramas (g) 10 0,07R$       

Chocolate Branco gramas (g) 100 2,77R$       

Suco de limão Siciliano mililitros (ml) 125 1,40R$       

Suspiros gramas (g) 200 0,85R$       

10,38R$      

Rendimento da receita: 25 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,42R$         

Modo de preparo: Retire as cascas do limão siciliano sem chegar na parte branca e reserve. 

Misture muito bem todos os ingredientes na panela, exceto o suco do limão. Quando conseguir uma 

mistura homogênea leve ao fogo. Inicie o cozimento em fogo alto, quando começar a levantar fervura, 

abaixe o fogo e termine o cozimento em fogo baixo. Retire do fogo e acrescente o suco e as raspas 

do limão. Mexa bem, até que a massa fique novamente homogênea. Coloque a massa em um 

recipiente untado com manteiga, cubra com o plástico filme. Deixe descansar por um período de 12 

horas. Passe os brigadeiros no suspiro triturado.

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 9 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Damasco 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet Damasco

Leite condensado gramas (g) 395 3,99R$       

Creme de leite mililitros (ml) 300 3,37R$       

Manteiga gramas (g) 50 0,75R$       

Açucar cristal gramas (g) 100 0,30R$       

Damasco em pedaços gramas (g) 100 5,50R$       

13,91R$      

Rendimento da receita: 25 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,56R$         

Modo de preparo: Misture muito bem os ingredientes na panela, exceto a paçoca. Quando 

conseguir uma mistura homogênea leve ao fogo. Inicie o cozimento em fogo alto, quando começar a 

levantar fervura, abaixe o fogo e termine o cozimento em fogo baixo. Ficar atenta ao ponto do 

brigadeiro pois este chega ao ponto mais rapidamente. Deixe a massa descansar por um período de 

12 horas. Após enrole e passe no açúcar cristal.

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 10 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Chocolate Branco 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet Chocolate Branco

Leite condensado gramas (g) 790 3,99R$       

Creme de leite mililitros (ml) 300 3,37R$       

Manteiga gramas (g) 100 1,00R$       

Chocolate Branco gramas (g) 100 2,77R$       

Blossons de chocolate branco gramas (g) 100 11,99R$      

23,12R$      

Rendimento da receita: 40 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,58R$         

Modo de preparo: Leve ao fogo a manteiga e o leite condensado. Misture muito bem os 

ingredientes na panela,Quando esquentar, junte o chocolate branco derretido e continue mexendo até 

desgrudar do fundo da panela. Coloque a massa em um recipiente de vidro untado com manteiga e 

cubra com plástico filme, aderindo -o. Deixe descansando por um período de 12 horas. Após enrole e 

passe os blossons para decorar.

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 11 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Chocolate Branco Crocante 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet Chocolate Branco Crocante

Leite condensado gramas (g) 790 3,99R$       

Creme de leite mililitros (ml) 300 3,37R$       

Manteiga gramas (g) 100 1,00R$       

Chocolate Branco gramas (g) 100 2,77R$       

Crispy de chocolate branco gramas (g) 100 10,76R$      

21,89R$      

Rendimento da receita: 40 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,55R$         

Modo de preparo: Leve ao fogo a manteiga e o leite condensado. Misture muito bem os 

ingredientes na panela,Quando esquentar, junte o chocolate branco derretido e continue mexendo até 

desgrudar do fundo da panela. Coloque a massa em um recipiente de vidro untado com manteiga e 

cubra com plástico filme, aderindo -o. Deixe descansando por um período de 12 horas. Após enrole e 

passe o crispy para decorar.

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 12 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Trufado Preto e Branco 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet Trufado Preto e Branco

Leite condensado gramas (g) 790 7,08R$       

Manteiga gramas (g) 100 1,00R$       

Creme de Leite mililitros (ml) 300 3,37R$       

Chocolate preto gramas (g) 400 12,74R$      

Blossons de chocolate gramas (g) 200 10,99R$      

35,18R$      

Rendimento da receita: 40 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,88R$         

Modo de preparo: Misture muito bem os ingredientes na panela. Quando conseguir uma mistura 

homogênea, leve ao fogo. Inicie o cozimento em fogo alto, quando começar a levantar fervura, abaixe 

o fogo e termine o cozimento em fogo baixo. Mexa até o ponto do brigadeiro virar um creme, quase 

soltando do fundo da panela,. Coloque a massa em um recipiente untado com manteiga, cubra com o 

plástico filme. Deixe descansar por um período de 12 horas. Abra as bolachas Negresco, retire o 

recheio e quebre o biscoito em pequenos pedaços. Em seguida, enrole e passe os brigadeiros na 

bolacha.

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 13 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Negresco 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Nome: Brigadeiro Gourmet Negresco

Leite condensado gramas (g) 395 3,99R$       

Manteiga gramas (g) 50 0,75R$       

Chocolate em pó gramas (g) 12 0,70R$       

Farinha de trigo gramas (g) 10 0,07R$       

Pacote de bolacha Negreco gramas (g) 140 2,89R$       

8,40R$       

Rendimento da receita: 25 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,34R$         

Modo de preparo: Misture muito bem os ingredientes na panela. Quando conseguir uma mistura 

homogênea, leve ao fogo. Inicie o cozimento em fogo alto, quando começar a levantar fervura, abaixe 

o fogo e termine o cozimento em fogo baixo. Mexa até o ponto do brigadeiro virar um creme, quase 

soltando do fundo da panela,. Coloque a massa em um recipiente untado com manteiga, cubra com o 

plástico filme. Deixe descansar por um período de 12 horas. Abra as bolachas Negresco, retire o 

recheio e quebre o biscoito em pequenos pedaços. Em seguida, enrole e passe os brigadeiros na 

bolacha.

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 14 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Crocante Preto 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

Nome: Brigadeiro Gourmet Chocolate Preto

Leite condensado gramas (g) 790 7,98R$       

Creme de leite mililitros (ml) 300 3,37R$       

Manteiga gramas (g) 100 1,00R$       

Chocolate Preto gramas (g) 100 2,77R$       

Blossons de chocolate Preto gramas (g) 100 11,99R$      

27,11R$      

Rendimento da receita: 40 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 0,68R$         

Modo de preparo: Leve ao fogo a manteiga e o leite condensado. Misture muito bem os 

ingredientes na panela,Quando esquentar, junte o chocolate branco derretido e continue mexendo até 

desgrudar do fundo da panela. Coloque a massa em um recipiente de vidro untado com manteiga e 

cubra com plástico filme, aderindo -o. Deixe descansando por um período de 12 horas. Após enrole e 

passe os blossons para decorar.

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 15 - Ficha técnica brigadeiro gourmet Mouse de Chocolate 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

  

Nome: Brigadeiro Gourmet Mouse de Chocolate

Leite condensado gramas (g) 395 3,99R$       

Chocolate em pó Belga gramas (g) 18 0,70R$       

Manteiga gramas (g) 50 0,75R$       

Creme de leite mililitros (ml) 350 3,37R$       

Farinha de trigo gramas (g) 10 0,07R$       

Chocolate ao leite gramas (g) 200 12,74R$      

Splits de chocolate meio amargo gramas (g) 200 10,99R$      

32,61R$      

Rendimento da receita: 25 unidades

Peso médio 20 gramas

Circunferência média 3 centímetros

Preço custo p/ unidade 1,30R$         

Modo de preparo: Misture muito bem o leite condensado, o chocolate em pó belga, manteiga e a 

farinha de trigo na panela. Quando conseguir uma mistura homogênea, leve ao fogo. Inicie o 

cozimento em fogo alto, quando começar a levantar fervura, abaixe o fogo e termine o cozimento em 

fogo baixo. Mexa até o ponto do brigadeiro soltar da panela. Derreta o chocolate picado em banho 

maria e misture 150g do creme de leite, mexendo bem até obter o ganache. Coloque a massa em um 

recipiente de vidro untado com manteiga e cubra com plástico filme, aderindo -o diretamente a massa 

do brigadeiro. Deixe descansar por um período de 12 horas. Após enrole e passe os brigadeiros nos 

splits de chocolate meio margo

Ficha Técnica Produto

Ingredientes U/M Qtde Pr. Custo

Preço Custo
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Anexo 16 - Capa do cardápio 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Anexo 17 - Contracapa do cardápio 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Anexo 18 – Cardápio 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Anexo 19 – Cardápio 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Anexo 20 – Cardápio 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

Anexo 21 – Cardápio 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Q Nome Produto Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

1 Brigadeiros Unidades 3.050 3.210 3.430 3.643 3.858 4.073 

2 Bebidas Refri. Suco 183 192 204 216 228 240 

3 Bebidas - Café 183 192 204 216 228 240 

4 Bebidas - Água 50 52 55 57 60 62 

5 Emb. decorada 1 uni. 11 13 16 19 22 25 

6 Emb. decorada 4 uni. 4 6 8 10 12 14 

7 Emb. decorada 6 uni. 4 6 8 10 12 14 

8 Emb. decorada 10 uni. 3 5 7 9 11 13 

9 Emb. Panelinha 10 13 16 19 22 25 

10 - 0 0 0 0 0 0 

Anexo 22 - Projeção de vendas 1° semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Q Nome Produto Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

1 Brigadeiros Unidades 4.288 4.503 4.718 4.933 5.148 5.363 

2 Bebidas Refri. Suco 252 264 276 288 300 312 

3 Bebidas - Café 252 264 276 288 300 312 

4 Bebidas - Água 65 67 70 72 75 77 

5 Emb. decorada 1 uni. 28 31 34 37 40 43 

6 Emb. decorada 4 uni. 16 18 20 22 24 26 

7 Emb. decorada 6 uni. 16 18 20 22 24 26 

8 Emb. decorada 10 uni. 15 17 19 21 23 25 

9 Emb. Panelinha 28 31 34 37 40 43 

10 - 0 0 0 0 0 0 

Anexo 23 - Projeção de vendas 2° semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Q Nome Produto Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 

1 Brigadeiros Unidades 5.965 6.262 6.575 6.900 7.000 7.353 

2 Bebidas Refri. Suco 327 336 345 354 363 372 

3 Bebidas - Café 327 336 345 354 363 372 

4 Bebidas - Água 76 77 78 79 80 81 

5 Emb. decorada 1 uni. 44 46 48 50 52 54 

6 Emb. decorada 4 uni. 27 29 31 33 35 37 

7 Emb. decorada 6 uni. 27 29 31 33 35 37 

8 Emb. decorada 10 uni. 26 28 30 32 34 36 

9 Emb. Panelinha 44 46 48 50 52 54 

10 - 0 0 0 0 0 0 

Anexo 24 - Projeção de vendas 3° semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Q Nome Produto Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 

1 Brigadeiros Unidades 7.624 7.894 8.165 8.436 8.707 8.978 

2 Bebidas Refri. Suco 381 390 399 408 417 426 

3 Bebidas - Café 381 390 399 408 417 426 

4 Bebidas - Água 82 83 84 85 86 87 

5 Emb. decorada 1 uni. 56 58 60 62 64 66 

6 Emb. decorada 4 uni. 39 41 43 45 47 49 

7 Emb. decorada 6 uni. 39 41 43 45 47 49 

8 Emb. decorada 10 uni. 38 40 42 44 46 48 

9 Emb. Panelinha 56 58 60 62 64 66 

10 - 0 0 0 0 0 0 

Anexo 25 - Projeção de vendas 4° semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Q Nome Produto Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 

1 Brigadeiros Unidades 9.269 9.547 9.824 10.102 10.379 10.657 

2 Bebidas Refri. Suco 438 446 454 462 470 478 

3 Bebidas - Café 438 446 454 462 470 478 

4 Bebidas - Água 88 89 90 91 92 93 

5 Emb. decorada 1 uni. 66 67 68 69 70 71 

6 Emb. decorada 4 uni. 50 51 52 53 54 55 

7 Emb. decorada 6 uni. 50 51 52 53 54 55 

8 Emb. decorada 10 uni. 49 50 51 52 53 54 

9 Emb. Panelinha 68 70 72 74 76 78 

10 - 0 0 0 0 0 0 

Anexo 26 - Projeção de vendas 5° semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

Q Nome Produto Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36 

1 Brigadeiros Unidades 10.935 11.212 11.490 11.768 12.045 12.323 

2 Bebidas Refri. Suco 486 494 502 510 518 526 

3 Bebidas - Café 486 494 502 510 518 526 

4 Bebidas - Água 94 95 96 97 98 99 

5 Emb. decorada 1 uni. 72 73 74 75 76 77 

6 Emb. decorada 4 uni. 56 57 58 59 60 61 

7 Emb. decorada 6 uni. 56 57 58 59 60 61 

8 Emb. decorada 10 uni. 55 56 57 58 59 60 

9 Emb. Panelinha 80 82 84 86 88 90 

10 - 0 0 0 0 0 0 

Anexo 27 - Projeção de vendas 6° semestre 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

 

Anexo 28 - Projeção do ativo e passivo do 1° ano 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Anexo 29 - Projeção do ativo e passivo do 2° ano 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 

 

 

Anexo 30 – Projeção do ativo e passivo do 3° ano 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Anexo 31 - Projeção do fluxo de caixa do 1° ano 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Anexo 32 - Projeção do fluxo de caixa do 2° ano 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Anexo 33 - Projeção do fluxo de caixa do 3° ano 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Anexo 34 - Projeção dos indicadores de desempenho 1° ano 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Anexo 35 - Indicadores de desempenho 2° ano 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 
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Anexo 36 - Indicadores de desempenho 3° ano 
Fonte: Elaborado pelos autores. (2015) 

 


