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RESUMO 

 

Este projeto tem o objetivo de apresentar a viabilidade do plano de negócios de uma 
cantina universitária com serviços diferenciados por meio de tecnologias e produtos 
de qualidade reconhecida, oferecendo uma nova opção em relação à qualidade de 
atendimento e satisfação do consumidor. Para isto será elaborado levantamento de 
dados para compreender quais são as suas necessidades e desejos e definir por 
meio do plano financeiro o sucesso do negócio. 
 
Palavras-Chave: Cantina. Qualidade. Necessidades. Satisfação. Sucesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

This project aims to present the viability of the business plan of a university canteen 
with differentiated services through technology and quality products recognized by 
offering a new option with regard to quality service and customer satisfaction. To 
achieve this goal will be drawn up a data collection to understand which are their 
needs and desires and set the financial plan for business success. 
 
Keywords: Canteen. Quality. Needs. Satisfaction. Success. 
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1 INTRODUÇÃO 

  A sociedade vem sofrendo algumas alterações com relação aos hábitos 

alimentares, isso ocorre devido ao curto, ou até mesmo a falta, de tempo para 

realizar suas refeições.  

 Com base nessas informações, identifica-se que os restaurantes de fast food 

crescem cada vez mais, pois iniciaram com pequenos restaurantes, a preços 

acessíveis, além da sua refeição padronizada. 

 Este projeto apresenta a mudança no hábito alimentar, não levando em 

consideração o valor nutricional, a redução das refeições realizadas dentro o lar e a 

oportunidade de empreender neste segmento, dentro da instituição de ensino ESIC 

Business & Marketing School. 

 Entendemos o quanto é fundamental ter mais de uma cantina na instituição, e 

neste projeto propõe-se uma cantina que ofereça produtos práticos e rápidos a fim 

de atender alunos e professores que vão para a Esic direto do trabalho e ainda 

estender os serviços aos demais funcionários, além disso a cantina Frei Tuck 

oferecerá recursos tecnológicos por meio de aplicativo mobile para agilizar o 

atendimento dos clientes e evitar filas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 
  

 Este projeto tem por objetivo a conclusão do curso de Gestão Financeira das 

Faculdades Esic Business Marketing School por meio de um plano de negócios, 

para avaliar a viabilidade da abertura do negócio, no caso uma cantina universitária, 

com o intuito de analisar o empreendimento no aspecto financeiro. 

 

2.2 ESPECÍFICO 
 
 O estudo tem como finalidade entender as necessidades do público-alvo bem 

como identificar a viabilidade de implementação de um novos espaço para 

comercialização de alimentos na instituição de ensino Esic Business Marketing 

School, bem como identificar, com base nos dados financeiros obtidos, a viabilidade 

de investir no empreendimento em análise. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 
  

 A Frei Tuck Café surgiu com a identificação da oportunidade de um segundo 

ponto de venda de alimentos na instituição de ensino Esic Business Marketing 

School, devido principalmente à quantidade de filas ocorridas no período de intervalo 

das aulas e durante a compra de produtos na cantina já existente na instituição.  

  Justificamos esta necessidade com as seguintes análises: 

 Verificar a viabilidade de comercialização de cardápio reduzido com 

venda de produtos de preparo rápido como: salgados assados, 

sanduíches prontos e bebidas. 

 Analisar oferta de produtos com qualidade reconhecida. 

 Avaliar ferramentas para agilizar o atendimento. 

 Avaliar estratégias para redução de filas e diminuição do tempo de 

espera entre atendimento e consumo. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

3.1 MUDANÇA NOS HÁBITOS ALIMENTARES 

 

 Na segunda metade do século XX, com o crescimento das indústrias no 

Brasil, houve um intenso processo de urbanização quando as famílias da zona rural 

migraram para os centros urbanos e, quando ocorreu também a entrada das 

mulheres no mercado de trabalho. Em consequência disso, houve uma 

transformação no estilo de vida das pessoas, principalmente quanto aos seus 

hábitos alimentares.  

 Para Mead e Guthe (1945 apud GARINE, p. 130), hábitos alimentares são 

definidos como “o estudo dos meios pelos quais os indivíduos, ou grupos de 

indivíduos, respondendo a pressões sociais e culturais, selecionam, consomem e 

utilizam porções do conjunto de alimentos disponíveis”.  

 Segundo Bleil (1998), os aspectos ligados à urbanização no Brasil, quais 

sejam, as grandes velocidades deste processo, bem como a procura pelas grandes 

cidades, propiciaram mudanças profundas na alimentação de grande parte da 

população brasileira. 

 No campo o trabalho exigia um maior esforço físico das pessoas, que 

gastavam mais energia para realizar suas atividades, caminhavam longas distâncias 

e/ou se locomoviam utilizando bicicleta, e, ainda, preparavam seu próprio alimento, 

dedicando certo tempo a isso. Já nas cidades o trabalho se tornou mais mecanizado 

com a tecnologia, o transporte passou a ser motorizado, sendo os mais utilizados os 

carros e ônibus, favorecendo o sedentarismo. Além disso, a falta de tempo, a 

velocidade dos acontecimentos e a própria industrialização impõem um ritmo de vida 

mais acelerado, dificultando a alimentação em domicílio.  

 Bleil (1998) ainda ressalta que o mercado de trabalho nas grandes cidades 

trouxe como consequência o aumento da distância entre o local de moradia e o de 

trabalho. Apesar da melhoria no sistema de transportes, a rigidez nos horários de 

refeição não possibilita grandes deslocamentos. Isso tornou o hábito de fazer as 

refeições fora de casa uma necessidade crescente. 

 Dados do IBGE mostram que, em 1971, o tempo médio de preparação das 

refeições no Brasil era de 2 horas diárias e reduzidas para 15 minutos a partir de 

1998. A Tabela 1 abaixo demonstra a evolução das mutações nas despesas de 
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alimentação no Brasil e a participação das mulheres na População Economicamente 

Ativa – PEA. 

 
  Tabela 1 - Participação das mulheres na PEA e despesas com alimentação fora do lar 

ANO 

 

MULHERES  

PEA 

 (%) 

TEMPO DE 

PREPARAÇÃO 

 DAS REFEIÇÕES 

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 

 (%) 

NO LAR FORA DO LAR 

1971 23,0 2 HORAS 88,3 11,7 

1998 40,0 15 MINUTOS 80,8 19,2 

2001 42,5 15 MINUTOS 78,5 21,5 

2003 42,7 15 MINUTOS 75,9 24,1 

2004 43,1 15 MINUTOS 74,8 25,2 

2005 43,5 15 MINUTOS 73,9 26,1 

2006 43,7 15 MINUTOS 72,5 27,5 

2007 43,6 15 MINUTOS 71,7 28,3 

2008 43,8 15 MINUTOS 71,6 28,8 

2009 43,9 15 MINUTOS 71,0 29,0 

2010 44,1 15 MINUTOS 71,4 29,6 

2011 44,1 15 MINUTOS 69,7 30,3 

2012 45,3 15 MINUTOS 68,3 31,1 
Fonte: Adaptação própria - ABIA (2005, p.11) 

 

 De acordo com Jean Louis Gallego, coordenador do Departamento de Food 

Service da Abia, as mudanças nos hábitos alimentares, causadas, principalmente, 

pela forte presença das no mercado de trabalho e pela expansão da classe C foram 

o indutor do avanço do Food Service no Brasil. Em 2010, mais de 30% das refeições 

dos brasileiros são feitas fora do lar, que o aumento da renda e da geração de 

empregos reduziu o tempo de permanência das pessoas em suas casas e aumentou 

a necessidade e o interesse pela alimentação nos mais de 1,4 milhão de 

estabelecimentos espalhados pelo País”.  

 Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar, realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), e demonstrada no gráfico 1, entre maio de 2008 e 

maio de 2009, revelou que a participação da alimentação fora do domicílio gerou 

gastos crescentes de 25,7% para 33,1% demonstrando que as famílias estão 
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gastando bem mais com alimentação fora de casa do que gastavam em 2002/03. O 

percentual das despesas com alimentação fora de casa, no total das despesas das 

famílias, cresceu de 24,1% para 31,1%, nesse período, ou seja, já representa quase 

um terço dos gastos com alimentos. Na área urbana, passou de 25,7% para 33,1%, 

e na área rural de 13,1% para 17,5%. Em reais, a despesa com alimentação na área 

urbana em 2008-2009 foi 145,5% maior que o da área rural. 

 
Distribuição da despesa monetária e não monetária com alimentação fora do lar 

 
Gráfico 1 - Distribuição da despesa monetária e não monetária com alimentação fora do lar 

Fonte: IBGE – Pesquisa de orçamentos familiar (2009). 

 A busca pelo ganho de tempo, ou a própria falta dele, aumenta o número de 

refeições realizadas fora de casa, o que intensifica o consumo em cantinas 

escolares e universitárias, refeitórios empresariais, ou ainda nas proximidades 

destes locais. Esse novo estilo de alimentação passa a ser uma opção imposta pelo 

próprio modo de vida, pela sua adequação e comodidade. A distância e o tempo 

necessários para se ir e vir da casa ao trabalho, do trabalho para a faculdade e da 

faculdade para casa, tem levado pessoas a se adaptarem ao que o ambiente 

próximo lhes oferece. Neste sentido, as lanchonetes de serviço rápido vêm sanar 

essas dificuldades, oferecendo lanches e refeições rápidas, serviço eficiente e 

menor preço. 
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3.2 O MERCADO DE FOOD SERVICE 

 

 O Food Service está dividido em vários tipos de operação, independentes ou 

organizadas em redes de alimentação, que constituem os canais da alimentação 

fora do lar. Os principais segmentos são: 

 

 Institucional: formado por restaurantes e soluções de serviços de 

alimentação para os segmentos: indústria, empresas, saúde (hospitais e 

clínicas, entre outros), educação (escolas, faculdades e merenda escolar), 

entretenimento (estádios esportivos, arenas de shows e eventos) e 

atendimento em locais remotos (usinas, mineração, plataformas de 

petróleo, etc.), bem como alimentação para setores governamentais como 

o exército. Aqui também é possível incluir os serviços de alimentação e 

logística para aviação, denominado catering aéreo.  

 Comercial: formado por restaurantes, lanchonetes e bares, hotéis, padarias 

e lojas de conveniência e rotisserias, vending machines e delivery. O 

segmento de restaurantes e lanchonetes é normalmente segmentado e 

pelo tipo de serviço, menu e valor para os consumidores, entre modelo de 

serviço limitado (fast food, cafeterias, restaurantes a quilo e self-service) e 

serviço completo (casual dining, restaurantes à la carte tradicionais, 

restaurantes de alta gastronomia). É bastante comum estes 

estabelecimentos serem classificados de acordo com o tema de seu 

cardápio, tais como pizzarias, churrascarias, comida italiana, entre outros. 

 

 Entre 2001 e 2010, o Food Service expandiu 235,1%, movimentando 

estimados R$ 1.093 trilhão. Essa evolução do setor impactou positivamente a 

indústria fabricante de alimentos, que nos últimos 10 anos incrementou seu 

faturamento em R$ 532,9 bilhões em vendas de ingredientes ao mercado de 

Alimentação Preparada Fora do Lar. Somente no ano passado, a comercialização 

de insumos a restaurantes, padarias entre outros estabelecimentos renderam às 

fabricantes de produtos alimentícios R$ 75,1 bilhões. 

 Já para Edmundo Klotz, presidente da Abia, a perspectiva para 2011 era que 

o mercado de Food Service fechasse o ano mantendo alta performance. “O 

desempenho do setor permanece consistente e os resultados alcançados até o 
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momento nos levam a acreditar num crescimento entre 15% e 16%, o que resultaria 

em um aumento de cerca de 6% na abertura de novos postos de trabalho”, estimou 

Klotz na época (Abia, 2011). 

 Em 2013 o crescimento das vendas da indústria para os canais da 

alimentação fora do lar foram estimadas em 9,8% contra 5,3% do varejo alimentício. 

No mesmo ano, a Abia considerou que 23% da distribuição do canal de Food 

Service seria voltado para os restaurantes comerciais e mais cerca de 15% para o 

segmento das padarias. Bares, lanchonetes e fast food, juntos representariam outros 

18% da distribuição do canal. (Anuário da Alimentação Fora do Lar, 2013). 

 No Gráfico 2 é possível observar que o segmento de refeições fora do lar ou 

serviços de alimentação (Food Service) como canal de distribuição, apresenta 

velocidade de crescimento 50% maior do que as taxas de crescimento do varejo 

alimentício tradicional (supermercados), justamente pelo fato a população 

economicamente ativa ter necessidade, nos grandes e médios centros urbanos, de 

fazerem ao menos uma refeição fora do lar ao dia (Abia, 2013). 

  
O Food Service na receita dos canais 

 
Gráfico 2 - O Food Service na receita dos canais 

Fonte: Adaptação própria - Anuário de Alimentação Fora do Lar (2013). 
 Além da modificação de hábitos de consumo houve também uma evolução 

nos locais de consumo, onde as refeições fora do lar adquiriram maior importância 

na vida das pessoas do que as refeições exclusivas no lar, e percebe-se que através 

dos serviços oferecidos pelo Food Service, o hábito de alimentar-se fora do lar, de 
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forma rápida, excluindo o arroz e o feijão preparados em casa, tornou-se expressivo 

para grande parcela da população brasileira.  

 Ainda de acordo com o anuário da alimentação fora do lar (2013), os 

principais fatores de expansão deste mercado foram: 

 Aumento da população nas classes A, B e C, gerando mais de 60 milhões 

de novos consumidores. 

 Diminuição do desemprego no país. 

 Aumento da massa salarial, gerando mais renda disponível. 

 Mudança do estilo de vida da população, com demanda para alimentação 

mais conveniente, saudável e prática, com a mulher trabalhando cada vez 

mais fora do lar, demandando serviços e produtos para uma alimentação 

produzida fora de casa que atenda a estas necessidades. 

 

 

3.3 O FAST FOOD  

 Em entrevista ao Jornal Gazeta do Povo, a chef de cozinha Patricia Lisboa 

afirma que o conceito de fast food surgiu na década de 1950, nos Estados Unidos, 

quando a população desfrutava de uma situação econômica confortável. “O ritmo de 

vida das pessoas foi ficando cada vez mais acelerado a partir dessa época e desde 

então as opções de refeições rápidas e práticas veio crescendo bastante no mundo 

inteiro”, disse Patrícia (Jornal Gazeta do Povo, 2011). 

 Pacievitch diz que os pioneiros no quesito fast food foram os irmãos Maurice 

e Richard McDonald, que tinham uma experiência de 10 anos em lanchonetes no 

estilo “Drive In” e apostaram então em um sistema de “produção” parecido como 

uma linha de montagem, e idealizaram uma cozinha que comportasse os 

equipamentos para o preparo de pouca variedade de alimentos, em grandes 

quantidades. Logo, com poucos funcionários e com um serviço padronizado, os 

irmãos McDonald tiveram seu patrimônio multiplicado rapidamente. A ideia foi logo 

imitada por diferentes setores do serviço da alimentação. Depois de consolidados 

nos Estados Unidos, conquistaram a Europa da década de 1970 e em seguida o 

resto do mundo. 

 Para professor titular de História do Brasil e coordenador do grupo de 

pesquisa de História e Cultura da Alimentação da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Carlos Antunes, o ritmo acelerado se associou a necessidade de não 
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perder dinheiro, então a alimentação se tornou parte da rotina, e foi desta forma que 

as pessoas deixaram de fazer suas refeições dentro do lar para começarem a comer 

fora dele. 

 O desafio para o administrador do fast food é manter a equipe e o produto 

prontos para atender ao maior número de pessoas no menor tempo possível, uma 

vez que quando as pessoas vão a um restaurante de fast food esperam agilidade e 

rapidez e contam inclusive com um alimento ao qual gostem, alguns acham ser 

saudável, outros tem consciência que não é tão benéfico para a saúde. 

 Antigamente as pessoas almoçavam em casa com suas famílias. Pois 

naquela época o dia-a-dia não era tão corrido quanto hoje. As mulheres 

normalmente ficavam em casa cuidando dos afazeres domésticos, dos filhos e 

fazendo comida. Nos dias atuais, dificilmente encontra-se uma mulher que faça 

somente isso. As que fazem os afazeres de casa ainda trabalham fora. 

 A expansão dos serviços de alimentação do tipo fast food está ligada a uma 

demanda crescente, por parte da população, de rapidez a baixo custo e de uma 

suposta qualidade. De modismo, esta passou a ser a opção permanente para um 

número crescente de consumidores urbanos.  

 A importância da alimentação para o ser humano está relacionada ao 

atendimento das necessidades biológicas; além disso, envolvem outros aspectos 

como, os psicológicos, sociais e econômicos, os quais merecem tanta consideração 

quanto os biológicos. (COLARES, 2005). 

 Jovens universitários vão para as suas universidades e faculdades após um 

dia cansativo de trabalho, e para que possam aproveitar as aulas e se concentrar 

durante toda a noite, é fundamental que eles estejam bem alimentados. Porém, nem 

sempre os estudantes conseguem conciliar correria do dia a dia com uma 

alimentação adequada. 

 Segundo a nutricionista Maria Paes Vasconcelos, a nutrição desempenha um 

papel importante na saúde cognitiva, podendo interferir na capacidade de 

aprendizagem, memória e controle do stress. Ela ainda completa afirmando que 

além dos benefícios para o corpo, uma boa alimentação pode reduzir problemas 

associados à mente, como a falta de concentração ou a hiperatividade 

(ALIMENTAÇÃO UNIVERSITÁRIA, 2008). 

 Portanto o fast-food tornou-se uma alternativa rápida de refeição, porém na 

maior parte das vezes necessitando de aporte nutritivo. Em busca de solucionar o 
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problema do tempo, passou a satisfazer minimamente as exigências do paladar, 

resultando no sacrifício do prazer gustativo. 

 

 

3.4 EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

 Pode se dizer que o empreendedorismo é a dedicação ao desenvolvimento 

de competências e habilidades relacionadas à criação, é saber identificar 

oportunidades e transformá-las em realidade, e utilizar de recursos para propor 

mudanças nas condições já vigentes em determinado ambiente. 

“O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução 

de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela 

exploração de novos recursos e materiais.” (SHUMPETER apud DORNELAS, 2014, 

p.28) 

 Nakagawa (2013) sugere que a destruição à ordem econômica a qual 

Shumpeter se refere, dá-se ao fato de criar algo novo e melhor que destrói o que já 

estava estabelecido, e que desta forma “o empreendedor é aquele capaz de destruir 

criativamente um negócio”, o autor também sugere que esta destruição pode ser 

realizada por meio da abertura de novos negócios e do desenvolvimento de novas 

fontes produtoras de matérias-primas e outros insumos. 

O ato de empreender se torna fundamental para a geração de empregos e renda 

dentro de um país, pois através do empreendedorismo, o crescimento econômico, a 

diversificação de negócios e a melhoria das condições de vida da população são, de 

um modo geral, aprimoradas. 

 Para Drucker (2005), “o surgimento da economia empreendedora é um 

evento tanto cultural e psicológico quanto econômico e tecnológico”, e que 

empreendedores têm como principal instrumento a inovação para explorar 

oportunidades de novos negócios. 

Diante das crescentes exigências do mercado atual, é indispensável que se busque 

novas soluções em produtos e processos, e que se aperfeiçoe as já existentes. 

 Segundo De Negri e Salerno (2005) “a conduta das empresas diante do novo 

ambiente competitivo ainda não foi devidamente entendida”, mas entre as 

estratégias mais comuns, a inovação tecnológica se apresenta como peça chave 

diante da concorrência.  
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 Os autores ainda afirmam que as condições macroeconômicas são 

insuficientes quando se trata de criar valor às empresas. Para tal, é necessário ter 

ganhos crescentes de produtividade vinda de inovações tecnológicas, se tornando 

assim mais competitivas no mercado mundial.  

 Chan (2005) interpreta a importância do foco na inovação para atingir níveis 

superiores de retorno econômico e financeiro através da metáfora do oceano azul. 

 Neste contexto o mercado é estrategicamente segmentado em dois tipos: azul 

ou vermelho, onde o oceano azul refere-se ao segmento de atuação onde as 

organizações inovadoras constituem uma reserva de mercado, com base na sua 

competência em desenvolver “o novo”, diferentemente do oceano vermelho, que 

refere-se a inúmeras empresas competindoe comercializando os produtos 

tradicionais. Enquanto que no oceano azul as organizações prosperam, sem se 

preocupar com a concorrência, as empresas que operam no oceano 

vermelhoutilizam expedientes já conhecidos da concorrência como o corte de preços 

e redução de custos, além de outras técnicas e métodos de gestão, transformando o 

mercado num verdadeiro campo de batalha, com poucos sobreviventes. 

 De acordo com Rodrigues (2003) “as empresas de alimentos orientadas para 

os clientes são relativamente inovadoras e trabalham com um tempo de resposta 

cada vez menor e mais eficiente, possibilitando o aparecimento de um novo padrão 

de produção, baseado num novo padrão de consumo”. Percebe-se que empresas 

que comercializam alimentos tem passado por grandes mudanças em seus 

produtos, processos de produção e sua organização, baseadas na capacidade que 

os consumidores adquiriram na percepção de valor, qualidade e aparência dos 

produtos que lhe são oferecidos.  

 Segundo dados da ABIA (2010) a indústria de alimentos no Brasil inova 

pouco. Em pesquisa levantada por Conceição e Almeida (2005) “a taxa de inovação 

no segmento alimentício, em 2000, foi de aproximadamente 18%, dos quais 13% 

foram inovações de processo e 5% inovações de produto”. Deste modo, constata-se 

que a inovação tecnológica em alimentos no Brasil se apresenta em sua maior parte 

na transmissão dos processos, ou novas soluções, para o consumidor.  

Independente do porte ou ramo de atuação, as empresas têm utilizado de inovação 

tecnológica como sua principal estratégia de competitividade. O fato é que adotar 

práticas inovadoras em produtos, processos e gestão, tem se tornado uma condição 

para ser manter vivo no mercado.  
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 No ramo alimentício essa prática de tornou indispensável desde os anos 90, 

quando a importação de alimentos gerou forte concorrência no setor, o que fez com 

que as empresas de produtos nacionais criassem estratégias para concorrer com as 

multinacionais e com os alimentos importados. A exigência do consumidor neste 

mercado tem só aumentado. Além de oferecer produtos e serviços diferenciados, as 

empresas têm se preocupado com o que mais se é exigido: a qualidade 

(CONCEIÇÃO e ALMEIDA, 2005). 

 

 
3.5 ANÁLISE SWOT 

 Subjacente à missão de uma empresa, existe uma análise de seus pontos 

fortes e fracos internos e das oportunidades e ameaças impostas pelo ambiente 

externo.  

 O objetivo da análise SWOT é possibilitar que a empresa se posicione para 

tirar vantagem de determinadas oportunidades do ambiente e evitar ou minimizar as 

ameaças ambientais. Com isso, a empresa tenta enfatizar seus pontos fortes e 

moderar o impacto com seus pontos fracos. A análise também é útil para revelar os 

pontos fortes que ainda não foram plenamente utilizados e identificar pontos fracos 

que podem ser corrigidos. A contraposição das informações sobre o ambiente com o 

conhecimento das capacidades da empresa permite à administração formular 

estratégias realistas para que seus objetivos sejam atingidos. (S.W.O.T., apud 

WRIGHT, Peter, KROLL, Mark e PARNELL, John. Administração Estratégica, 2011, 

p.86). 

 

 

3.6 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

  O objetivo do Planejamento Estratégico é definir uma direção para a empresa. 

É um momento de avaliação interna das forças e fraquezas, das oportunidades do 

mercado, do perfil da concorrência, da elaboração de planos e definição de metas e 

objetivos. 

 “Estratégia refere-se aos planos da alta administração para alcançar 

resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização. ” 

(Wright, Kroll e Parnell; 2011). 
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 Portanto, o planejamento estratégico é uma grande oportunidade para 

construir, rever ou desenvolver a leitura da realidade de uma organização, onde 

leitura deverá ser crítica, coerente, completa, inteira, sistemática e compreensível, 

devendo ainda gerar confiança e clareza ao papel que a empresa quer assumir no 

mercado. 

 

 

3.7 ESTRATÉGIA DE LOCALIZAÇÃO 

 Acertar na escolha da localização da empresa pode gerar resultados positivos 

para um novo negócio, pois o ponto comercial deve combinar concentração de 

público-alvo e demanda. 

 Para Las Casas (2004), a estratégia da localização é de extrema importância, 

pois, como parte do processo mercadológico, proporciona utilidade de tempo e lugar 

aos consumidores. Portanto o varejista deve localizar-se convenientemente. 

  De acordo com Parente (2011), um fator básico a ser considerado na 

localização consiste na compatibilidade entre o público-alvo e o perfil dos 

consumidores que frequentam certa região de compra.  

 

 

3.8 CONCORRENCIA 

  A concorrência se dá à rivalidade, disputa ou competição entre empresas 

fornecedoras de um mesmo bem ou prestadores de um determinado serviço, os 

quais buscam atender um mesmo público.  

 É fundamental ter a presença da concorrência no conjunto de uma economia 

de mercado, uma vez que a concorrência amplia a escolha dos consumidores 

podendo gerar a possibilidade de aumento de variedade e de qualidade dos 

produtos contribuindo para garantir a manutenção de um mercado.  

 
  A concorrência é algo que acompanha o exercício da atividade mercantil 

desde seus primórdios. Trata-se de uma característica inerente à 
atividade empresarial, que tem o lucro como seu objetivo maior. 
Regularmente praticada, beneficia tanto o consumidor, que tende a 
adquirir produtos e serviços por preços mais baratos, como o empresário, 
que poderá maximizar a oferta de bens e serviços. (PIMENTEL, 2007, p. 
58)  
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 Através do modelo desenvolvido por Michael Porter é possível avaliar a 

concorrência de uma atividade de um setor da economia. O modelo aborda cinco 

forças que auxiliam determinar o tipo e o nível de concorrência, sendo: 

 

 Rivalidade entre concorrentes: Considerada a mais 

significativa das cinco forças, é importante considerar a 

agressividade entre os concorrentes diretos, aqueles que 

vendem produtos semelhantes num mesmo mercado. Neste 

caso, algumas situações de rivalidade entre concorrentes devem 

ser destacadas, como numerosidade, nível de crescimento no 

setor, estabilidade do mercado, custos de produção, ausência 

de diferenciação do produto e barreiras de saída do mercado. 

 

 Barreira à entrada de concorrentes: Essas barreiras de 

entrada podem ser vistas como produtos com diferenciação, 

fazendo a empresa entrante ter um esforço de comunicação 

maior, investimento inicial alto, matéria prima escassa, restrições 

governamentais. 

 Poder de barganha dos compradores: Pode ser traduzido 

como a capacidade de barganha dos clientes para com as 

empresas do setor. Esta força competitiva tem a ver com o 

poder de decisão dos compradores sobre os atributos do 

produto, principalmente quanto a preço e qualidade.  

 

 Poder de barganha dos fornecedores: Os fornecedores 

possuem poder de barganha quando: o setor é dominado por 

poucas empresas fornecedoras; os produtos são exclusivos, 

diferenciados, e o custo para trocar de fornecedor é muito 

alto; o setor de negócios em questão não tem 

representatividade no faturamento deste fornecedor. Neste 

caso cabe a organização identificar a atual relação da 

empresa com seus principais fornecedores. 
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 Ameaça de Produtos ou bens substitutos: Produtos 

semelhantes que atendem as mesmas necessidades, 

geralmente surgem em mercados situados nos extremos e 

após certo tempo este se estabiliza em toda a região. Pode 

passar despercebido porque não concorre diretamente com o 

produto da empresa atuante, mas em um futuro próximo, 

pode fazer com que os clientes da empresa atuante diminuam 

ou até acabem.  

 

 Porter (1999), afirma que “a potência coletiva dessas forças determina, em 

última instância, as perspectivas de lucro do setor”. Ainda de acordo com o autor o 

objetivo desta estratégia é encontrar uma posição na qual a empresa seja capaz de 

melhor se defender contra estas forças ou de influenciá-las a seu favor. 

 

 

3.9 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 Enquanto não há dificuldades em definir o setor industrial ou agrícola, fazer o 

mesmo com o setor de serviços pode ser confuso, pois muitos de seus insumos e 

produtos são intangíveis. Entretanto podemos encontrar duas definições que contém 

a essência dos Serviços sendo: 

 Serviço pode ser definido como um ato ou desempenho oferecido por 

uma parte a outra. Embora possa envolver algum produto físico, 

consiste essencialmente no desempenho, que é intangível e não 

resulta em propriedade de fatores de produção. 

 Serviços são atividades econômicas que criam valor e oferecem 

benefícios para clientes em momentos e praças específicas, em 

decorrência de uma mudança desejada pelo seu destinatário. Em uma 

versão mais descontraída, é “algo que pode ser comprado e vendido, 

mas não será colocado diante dos seus pés”. 

  

O setor de serviços hoje representa mais da metade (56,7%) da composição 

do PNB do Brasil. No mundo, temos a mesma realidade, já que em países como os 

EUA e Canada esse setor responde, respectivamente, por 75,2% e 73,4% do 
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Produto Nacional Bruto (Banco Mundial, El Mundo Del Trabajo em uma Economia 

Integrada, Washington, D.C.:Banco Mundial, 2004). A não ser que exista uma 

predestinação para uma carreira ou empresa familiar no ramo industrial ou agrícola, 

é muito provável que passemos grande parte de nossas vidas trabalhando em 

serviços.  

 Esse cenário foi possível graças ao crescimento tecnológico que gera hoje 

inúmeras vagas de emprego em companhias de telecomunicações, instituições 

financeiras, provedoras de internet e TV e outras empresas ligadas ao comercio em 

geral que compõem a categoria.   

Os serviços possuem quatro características básicas - intangibilidade, 

heterogeneidade, inseparabilidade e perecibilidade - que permitem melhor 

compreendê-los e que devem ser levados em consideração pelas empresas, ao 

elaborarem suas estratégias de atuação no mercado (Kotler, 1994, p.541). 

 

1. Intangibilidade: os serviços são essencialmente performances e "não 

podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de 

serem comprados" (Kotler,1994, p.541). O grande desafio do prestador 

de serviço é " administrar a evidência" para tornar "tangível o 

intangível" (Levitt, 1981). 

   É por causa da intangibilidade dos serviços que as empresas  

   encontram dificuldades de entender como os consumidores percebem 

   seus serviços e avaliam a qualidade dos mesmos. 

 

2. Heterogeneidade: os serviços têm características de heterogeneidade 

porque a sua performance sofre influência tanto de aspectos técnicos 

(conhecimentos, habilidades e suporte material), quanto emocionais 

(condições e características psicológicas), pelo lado do prestador de 

serviço. Assim, considerando os serviços altamente variáveis, uma vez 

que dependem de quem os executa e de onde são prestados, Kotler 

(1994, p. 542), aconselha três atitudes para as empresas solucionarem 

este problema: 

 Investir em seleção e treinamento de pessoal na 

prestação de bons serviços; 
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 Padronizar o processo de prestação de serviços por toda 

a organização; 

 Monitorar a satisfação do consumidor através do sistema 

de sugestões, reclamações e comparação de compra, 

possibilitando que os serviços fracos sejam detectados e 

corrigidos. 

 

3. Inseparabilidade: outra característica peculiar dos serviços, em 

relação aos produtos físicos, é a inseparabilidade, isto é, os serviços 

são inseparáveis de quem os executa ou fornece, de tal forma que o 

prestador do serviço faz parte do próprio serviço (Kotler E Armstrong, 

1993; Semenik E Bamossy, 1995, Levitt, 1985). 

   Esta característica, associada ao fato de que os serviços são  

   produzidos e consumidos ao mesmo tempo – simultaneidade,  

   conforme Kotler e Armstrong (1993); Semenik e Bamossy (1995) – faz 

   com que, nos serviços em que o cliente esteja presente, haja uma  

   interação entre cliente e prestador de serviços, de modo que o cliente 

   também passa a fazer parte do serviço e, consequentemente, a  

   interferir em sua qualidade. 

 

4. Perecibilidade: a última das quatro características marcantes dos 

serviços, é a perecibilidade. Os serviços são perecíveis, segundo Kotler 

e Armstrong (1993), Semenik e Bamossy (1995) e Levitt (1985), porque 

não podem ser estocados para venda ou uso posterior. Isto pode 

representar um sério problema para a empresa prestadora quando a 

demanda é flutuante, como acontece nas empresas que lidam com 

serviços de demanda cíclica, sazonal ou irregular. Se montam uma 

estrutura capaz de suportar os picos da demanda, naturalmente terão 

capacidade ociosa (e custos mais elevados) nos momentos em que a 

demanda estiver mais baixa. Se, por outro lado, decidem montar uma 

estrutura para atender ao mínimo necessário, prestarão serviços 

precários quando a demanda estiver mais elevada. Assim, ao 

montarem sua estrutura, devem levar em consideração as flutuações e 

adotar estratégias flexíveis e adequadas para enfrentar cada situação, 



 

 

18

como ressaltam Kotler e Armstrong (1993), Semenik e Bamossy (1995) 

e Levitt (1985). 

 
 

3.10 FILAS 

 Lovelock e Wright (2006) definem fila como linha de pessoas, outros objetos 

físicos ou itens intangíveis que esperam sua vez de serem atendidos ou de 

prosseguirem. Os autores destacam que a fila acontece toda vez que o número dos 

que chegam a uma instalação excede a capacidade de atendimento. 

 O prestador de serviço deve gerenciar a formação de filas com o objetivo de 

que o cliente não espere muito por seu atendimento, pois corre o risco de causar 

impacto negativo referente a qualidade do serviço. 

 Para Bateson e Hoffman (2001) a relação entre a espera pelo atendimento e 

avaliações de serviço é intuitivamente direto, pois quanto mais o cliente tem de 

aguardar, pior será a avaliação. 

 Para solucionar possíveis problemas de gerenciamento de filas, Schmenner 

(1999) compreende que há várias formas de administrá-los: aumentando a 

capacidade, investindo em controle estatístico da qualidade ou através da doação de 

outras medidas quaisquer que orientem a diminuição das variâncias de serviço. 

 Lovelock e Wright (2006) consideram que o sistema de filas pode ser dividido 

em sete elementos e cada elemento possui estratégias sobre a administração de 

filas: 

 

1. População-cliente: Identifica e diferencia os clientes que farão parte 

da fila. Partindo de uma pesquisa mais aprofundada sobre o 

consumidor, um público aparentemente igual pode ser dividido com 

diferentes necessidades e prioridades. 

 

2. Processo de chegada: Aborda aspectos relacionados ao ritmo que os 

clientes chegam e é relativo à capacidade de atendimento, à forma 

como chegam, sozinhos ou em grupos, determinará se há tendência de 

geração de filas ou não. Muitas vezes a frequência de chegada é 

totalmente aleatória, em outras, pode-se prever algum grau de 

previsibilidade, por exemplo, estudantes que entram em uma 
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lanchonete ao término do horário de aulas. Quando se consegue 

prever surtos de atividades em momentos específicos pode-se planejar 

com mais facilidade a alocação de um caixa adicional.  

 

3. Desistência: O momento em que o cliente decide não entrar na fila. É 

necessário criar práticas que atenuem a percepção da fila, como já 

citado anteriormente. 

 

4. Configuração da fila: É o modo pelo qual são organizadas as filas de 

espera: 

 

a) Fila única, etapa única: Quando os clientes esperam para realizar 

uma única transação de serviço, como esperar um ônibus ou um 

único guichê de bilheteria; 

 

b) Fila única, etapas sequenciais: Os clientes passam por várias 

operações de atendimento, como na fila de uma lanchonete. Nesse 

sistema podem ocorrer gargalos em qualquer das etapas;  

 

c) Filas paralelas para múltiplos atendentes (etapas únicas ou 

sequenciais): Oferecem mais de um ponto de atendimento, 

permitindo que os clientes escolham uma dentre várias filas nas 

quais irão esperar. A desvantagem deste desenho é que as filas 

podem não andar na mesma velocidade;  

 

d) Filas exclusivas: Diferentes filas podem ser atribuídas a categorias 

específicas de clientes, como por exemplo, filas para idosos, filas 

expressas (pessoas com poucos produtos), etc.;  

 

e) Fila única para múltiplos atendentes: Os clientes esperam em uma 

fila única, geralmente sinuosa. À medida que cada pessoa alcança 

a cabeça da fila, é encaminhada para o próximo ponto de 

atendimento disponível. Muito comum em bancos, correios, etc. 
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Tem como vantagens principais a imparcialidade e redução da 

ansiedade; 

 

f) Apanhar uma senha: os clientes, quando chegam, apanham um 

número e depois são chamados sequencialmente, poupando assim 

a necessidade de ficar na fila. A vantagem é que este sistema 

permite que eles se acomodem e relaxem, ou calculem o tempo da 

espera e façam outras atividades neste ínterim (mas correndo o 

risco de perder o lugar). Os usuários mais comuns deste método 

são: bancos, agências de viagem e alguns órgãos públicos. 

 

 

5. Repúdio: Quando o cliente que já está na fila prefere sair a esperar 

mais. Neste caso é necessário determinar qual é o tempo que deve 

demorar uma espera para que os clientes não fiquem propensos a 

repudiar. 

 

6. Política de escolha de clientes: Parte da tendência de expectativa do 

cliente de que a prioridade de atendimento é de quem chega primeiro. 

No entanto, há exceção em alguns casos, como em atendimentos 

médicos, aquelas que se encontram em estado de emergência. 

 

7. Processo de serviço: Quando são mal realizados resultam em 

esperas mais demoradas, geralmente ocorre quando pessoas 

responsáveis pelo atendimento necessitam de informações de outros 

setores. 

 
 

3.11 QUALIDADE PERCEBIDA 

 Entender a qualidade do ponto de vista do consumidor é uma difícil tarefa pois 

para ele, a qualidade de um produto ou serviço é o que ele percebe como qualidade, 

e isso pode mudar de pessoa para pessoa. O que para alguns pode ser satisfatório, 

para outros pode representar uma tremenda falta de qualidade. Se passageiros de 
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um voo da classe econômica acreditam que, apesar das filas, atrasos ou poltronas 

apertadas ele atende a suas necessidades, então tem boa qualidade. 

Além disso, em certas situações, consumidores se tornam incapazes de julgar 

especificações mais técnicas de um produto ou serviço. Por exemplo, depois de ir ao 

dentista é difícil para o paciente julgar a qualidade técnica do tratamento, a não ser 

que lhe traga algum problema. Ele poderá, no entanto, perceber qualidade no 

ambiente, roupas da equipe, conduta do dentista e do auxiliar durante o tratamento, 

a informação que foi prestada e a forma pela qual foi prestada.  

“A qualidade pode ser definida como o grau de adequação entre as 

expectativas dos consumidores e a percepção deles do produto ou serviço” 

(Parasuraman; Berry apud Slack; Chambers; Johnston, 2002, p.552-553). O uso 

dessa ideia no permite conhecer a visão de qualidade do consumidor, ou seja, sua 

satisfação com um produto ou serviço através das suas expectativas sobre o produto 

comparadas à percepção do seu desempenho.  

Se a experiência com o produto for maior que a esperada, então o 

consumidor está satisfeito e a qualidade é percebida como alta. Se o produto está 

abaixo das expectativas do consumidor, então a qualidade é baixa, gerando 

insatisfação. Se o produto ou serviço corresponde as expectativas, a qualidade é 

percebida como aceitável. Esta relação é resumida na figura1. 
Lacuna entre as expectativas e percepções dos consumidores 

 
Figura 1 - Lacuna entre as expectativas e percepções dos consumidores 
Fonte: SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert (2002) 
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3.12 METODO CIENTÍFICO  

 Método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que 

devemos empregar em uma investigação. É a linha de raciocínio adotada no 

processo de pesquisa.  

 Segundo Trujillo Ferrari (1974), o método científico é um traço característico 

da ciência, constituindo-se em instrumento básico que ordena, inicialmente, o 

pensamento em sistemas e traça os procedimentos do cientista ao longo do caminho 

até atingir o objetivo científico preestabelecido 

 Já Lakatos e Marconi (2007) afirmam que a utilização de métodos científicos 

não é exclusiva da ciência, sendo possível usá-los para a resolução de problemas 

do cotidiano. Destacam que, por outro lado, não há ciência sem o emprego de 

métodos científicos. 

 

 

3.13 PESQUISA 

 Segundo Pádua (2004), pesquisa é toda atividade voltada para a solução de 

problemas; como atividade de busca, indagação, investigação, inquirição da 

realidade, é a atividade que vai nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar, um 

conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que nos auxilie na compreensão 

desta realidade e nos oriente em nossas ações. 

 

 

3.14 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 Cervo e Bervian (1983) consideram que a pesquisa bibliográfica busca 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos, ou 

seja, busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado 

existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 

 

 

3.15 PESQUISA QUALITATIVA 

 O método de pesquisa qualitativa busca a profundidade, tentando atingir o 

objetivo. Este método trabalha com valores, crenças, opiniões, atitudes e 

representações e parte do todo para o particular. 
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 Normalmente, a pesquisa qualitativa não pode ser mensurada 

estatisticamente. No entanto, sua aplicabilidade tem auxiliado tanto no apoio às 

pesquisas quantitativas, quanto como elemento informativo em si. 

 

 

3.16 PESQUISA QUANTITATIVA 

 Os métodos de pesquisa quantitativa, de modo geral, são utilizados quando 

se quer medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes etc. de um universo 

(público-alvo) através de uma amostra que o represente de forma estatisticamente 

comprovada. Isto não quer dizer que ela não possa ter indicadores qualitativos, 

desde que o estudo permita, isso sempre é possível. 

 

 

3.17 QUESTIONÁRIO 

 Para Prodanov e Freitas (2013, p. 108), questionário, numa pesquisa, é um 

instrumento ou programa de coleta de dados. 

 O questionário, no levantamento de dados para uma pesquisa, “pode ser 

definido como um conjunto de perguntas sobre um determinado tópico que não testa 

a habilidade do respondente, mas mede sua opinião, seus interesses, aspectos do 

pensamento e informação biográfica” (GÜNTHER, H., 2003, p. 231 - 232). 

 

 

4 PESQUISA 

4.1 PLANO DE PESQUISA  

4.1.1 Definição do Problema 

 Qual o nível de satisfação dos clientes que utilizam serviços de cantinas em 

faculdades? 

 

4.1.2 Objetivos 

 Avaliar os índices de satisfação dos clientes com relação aos produtos e 

serviços oferecidos pelas cantinas universitárias já existentes. 
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4.1.3 Execução de Pesquisa 

 Foram realizadas pesquisa qualitativa e quantitativa, ambas em ambiente 

acadêmico, no período noturno. 

 Para a pesquisa qualitativa foram abordados alunos nos corredores da 

faculdade e realizado entrevista pessoal, com o objetivo de obter variações de 

percepção do conceito. 

 Para a pesquisa quantitava, foram distribuídos 100 questionários estruturados  

para alunos nas salas de aula, sendo 70 questionários aplicados na instituição de 

ensino ESIC – Business & Marketing School e os outros 30 na instituição de ensino 

Faculda da Indústria IEL.  

  
4.1.4 Resultados 

 Na primeira etapa (pesquisa qualitativa), foram realizadas perguntas sobre o 

conceito de uma nova cantina nas instalações da instituição. A segunda etapa 

(pesquisa qualitativa) foi realizada para traduzir e quantificar o nível de satisfação 

dos usuários de cantinas universitárias, os números são demosntrados por meio dos 

gráficos abaixo: 

 

 

 
Frequencia de utilização da Cantina 

 
Gráfico 3 - Frequência de utilização da Cantina 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 O gráfico 3 demonstra que mais da metade dos respondentes frequentam a 

cantina pelo menos uma vez na semana (raramente), dado que nos confirma a 

existência de público alvo para o negócio a ser empreendido. 
Qualidade de atendimento na cantina da instituição 



 

 

25

 
Gráfico 4 - Qualidade de atendimento na cantina da instituição 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 O gráfico 4 representa como os usuários percebem e avaliam a qualidade de 

atendimento da cantina que utilizam. Neste caso a maioria dos respondentes 

classifica este quesito como regular, ou seja, atende parcialmente às expectativas 

dos clientes. 

 
Tempo ideal de espera entre atendimento e consumo  

 
Gráfico 5 - Tempo ideal de espera entre atendimento e consumo 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Percebe-se no gráfico 5 que a expectativa para o tempo de espera, durante o 

primeiro atendimento e o consumo do alimento, deve ser de no máximo cinco 

minutos, o que demonstra sua necessidade de agilidade no atendimento. 
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Avaliação sobre viabilidade de um novo espaço para alimentação 

 
Gráfico 6 - Avaliação sobre haver mais uma cantina na instituição 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 É notável a aprovação da maioria dos respondentes sobre a existência do 

novo empreendimento. Não há o que contestar pois, as avaliações negativas desta 

questão são iguais a zero. 

 
Compra antecipada via aplicativo mobile 

 
Gráfico 7 - Compra antecipada via aplicativo mobile 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Constata-se que mais de 85% do público aceita a ferramenta tecnológica para 

realizar compras antecipadas por meio de aplicativo mobile com o objetivo de 

agilizar o atendimento e evitar filas. 

 Na pesquisa qualitativa os entrevistados citaram que um novo espaço para 

comercialização de alimentos seria ótimo, principalmente, para melhorar as questões 
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de fila e tempo do cenário que convivem atualmente, além disso aprovam a ideia de 

utilizar aplicativo “mobile” para agilizar os processos de compra e consumo. 

 Os resultados obtidos na pesquisa quantitativa revelam que, em geral, há 

insatisfação com os serviços prestados no estabelecimento que utilizam atualmente, 

principalmente quanto à expectativa no tempo de espera entre o atendimento e 

consumo dos produtos. O que justifica a aprovação dos respondentes para a 

abertura de um novo espaço para comercialização de alimentos na instituição, outro 

fato a ser relevado referente à expectativa de tempo é a aprovação do aplicativo que 

tem o objetivo de agilizar o processo de compra dos alimentos e bebidas. 

  

 
5 A EMPRESA 

  A empresa atuará no ramo de comercialização de alimentos e realizará suas 

atividades dentro da instituição de ensino ESIC. 

 

5.1 ENQUADRAMENTO FISCAL 

 A Frei Tuck Café optou por utilizar o regime tributário Simples Nacional com 

objetivo de aproveitar as baixas alíquotas de impostos bem como a unificação de 

impostos Federais, Estaduais, Municipal e Contribuição Patronal Previdenciária. 

  

5.2 RAZÃO SOCIAL 

 Para operar a empresa, foi definida a Razão Social Frei Tuck Café LTDA, cujo 

nome fantasia é simplesmente Frei Tuck Café.  
 Para comprovar que a empresa será a primeira a utilizar essa nomenclatura, 

realizou-se uma pesquisa no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI – 

onde se obtiveram os seguintes dados representados na figura 2:  
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Marca 

 
 Figura 2 – Marca 

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2015) 

 

 

5.3 LOCALIZAÇÃO 

 A localização escolhida para a instalação da Frei Tuck Café será na 

Instituição de Ensino ESIC – Business & Marketing School, situada à rua Pe. Dehon, 

814 – Hauer, Curitiba – PR, 80530-000. Demonstrada no mapa abaixo: 
 

Mapa 

 
Figura 3 - Mapa de Localização 

Fonte: Google Maps (2015) 
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5.4 LAYOUT 

 O layout do Café será dividido por um balcão de atendimento contendo uma 

estufa para armazenar os alimentos prontos para venda. De um lado, haverá uma 

cozinha (contendo balcão de preparo, pias, fornos e utensílios) e o estoque (com 

armários e freezers). Deste lado haverá uma porta de acesso para funcionários. Na 

parte da frente, terá a área para atendimento e também mesas distribuídas para 

consumo de refeições no local. À direita do balcão ficará localizado o Caixa que terá 

um espaço reservado para compra e pagamento e também uma prateleira contendo 

a bomboniere. 
Layout 

 
Figura 4 - Layout 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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5.5 Diretrizes Organizacionais 

 Para este projeto, foram estabelecidos objetivos e metas por meio do BSC 

(balanced scorecard) e também as Diretrizes Organizacionais.  

 
Balanced Score Card 

Perspectivas Objetivos 
Estratégicos Indicadores Metas Ações 

Financeira 

Abertura de 
Concorrência 

e 
Taxa de Retorno Obter Retorno Abertura do Ponto 

de Venda e 

Participação 
no Mercado Sobre o Capital Sobre o Capital Divulgação da 

Loja 

 Investido Investido  

 Cliente 

Manter 
Elevado o 
Número de 

Clientes 
Satisfeitos 

Número Total de 
Clientes / Número de 
Clientes Satisfeitos 

90% de 
Satisfação dos 

Clientes 

Criar e Aplicar 

Pesquisa de 
Satisfação 

 Interna 
Desenvolver 
Parceria com 
Fornecedores 
Qualificados 

Quantidade de 100 % de Estreitar 
Relacionamento 

Parceiros 
Desenvolvidos 

Parceiros 
Qualificados 

com 
Fornecedores 

Aprendizado e 
Inovação 

Capacitação 
da equipe 
conforme 

RDC 
216/2004 

Número de 
Funcionários Diminuição do Treinamento da 

Equipe 

que trabalham 
conforme a RDC 

Risco de 
Contaminação 
dos Alimentos 

e Fiscalização 

Quadro 1 - Balanced Score Card 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Para sustentar os objetivos e metas, foram estabelecidas as seguintes 

diretrizes organizacionais: 

a) Missão 

Comercializar alimentos no mercado de cantinas universitárias, com o 

objetivo de proporcionar o bem-estar de alunos e funcionários baseado nos 

seguintes aspectos: Alimento de qualidade reconhecida; Preço adequado 

ao mercado; Agilidade no atendimento. 

b) Visão 

Ser uma empresa competitiva que atue no ramo de cantinas universitárias 

e ser reconhecida pela qualidade de nossos produtos. 
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c) Valores 

 Trabalhar com fornecedores e produtos qualificados; 

 Respeitar as normas técnicas de segurança alimentar; 

 Ética e respeito com o consumidor, colaboradores e fornecedores; 

 Trabalho em equipe. 

 

d) Objetivos Estratégicos 
 

 Os objetivos da Frei Tuck Café serão atingir e conquistar os alunos da 

instituição ESIC como público alvo, além de fazer com que esta unidade de negócio 

seja procurada pela alternativa de cardápio resumido e por meio da inovação 

tecnológica a qual visa reduzir o tempo de espera em filas. 
 

 
5.6 RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS DA EQUPE DIRIGENTE  

Karla – Gestor Financeiro: planejar recursos materiais e financeiros da 

empresa, controlar setores financeiro e tesouraria, ser responsável por todas as 

áreas que envolvem os recursos financeiros da empresa. 

 Lucas – Gestor Administrativo: atuar no desenvolvimento e liderança da 

equipe, realizar e gerir as compras, manter bom relacionamento com fornecedores e 

clientes, providenciar meios para que as atividades sejam desenvolvidas em 

conformidade com as normas e procedimentos técnicos, auxiliar na execução das 

tarefas de outros colaboradores sempre que necessário. 

 

 

5.7 Ramo de Atuação 

  Segundo pesquisa realizada na CONCLA (Comissão Nacional de 

Classificação), a Frei Tuck Café se enquadra: Subclasse 5611-2/03 que compreende 

o serviço de alimentação para consumo no local, com venda ou não de bebidas, em 

estabelecimentos que não oferecem serviço completo, tais como: lanchonetes, fast-

food, pastelarias, casas de chá, casas de suco e similares; sorveterias, com 

consumo no local, de fabricação própria ou não: 
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Ramo de Atuação 

 
Figura 5 - Ramo de Atuação 

Fonte. CNAE 
 

 

5.8 PLANO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 Será realizado programa de reciclagem com a finalidade de reduzir a 

produção de resíduos sólidos ou líquidos que seriam descartados no meio-

ambiente. 

 A coleta será realizada em ambiente apropriado dentro da empresa, onde 

todos os resíduos serão separados por categorias: papel, plástico, vidro, metal, 

material orgânico, sendo encaminhado posteriormente a empresas credenciadas 

junto ao órgão competente do município para o destino correto. 

 

  

6 PLANO DE MARKETING 

 Neste tópico serão apresentados a análise ambiental, matriz SWOT dos 

concorrentes diretos da Frei Tuck Café, Estratégia de Marketing e Mix de Marketing.  

 
6.1 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

  A estratégia de marketing que será realizado antes da inauguração tem como 

objetivo informar sobre um novo conceito de estabelecimento que está para 

inaugurar. 
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 A Frei Tuck Café após sua inauguração, buscará a fidelização de seus 

clientes desde a fase de implantação, divulgando as promoções, conforme 

estratégia previamente definida. 

 

6.2 MIX DE MARKETING 

 Será apresentado o comportamento da Frei Tuck Café diante de cada 

ferramenta do Mix de Marketing. 

 Os produtos comercializados pela Frei Tuck Café serão alimentos pré-

preparados (salgados assados, sanduíche natural, croissant doce) e bebidas em 

geral (refrigerantes, suco de polpa, café, leite, chocolate quente). Além da tradicional 

venda presencial, a comercialização ocorrerá por meio de aplicativo móbile para 

realizar pré-venda, tendo como objetivo a redução de filas e de tempo de espera. 

 Com base no planejamento estratégico e seguindo a alternativa estratégica 

de estabilidade, o mercado-alvo da Frei Tuck Café será, inicialmente, as instalações 

da ESIC Business & Marketing School. 

 Com o objetivo de comunicar o novo empreendimento, a divulgação da Frei 

Tuck Café ocorrerá por meio da distribuição de mídias impressas dentro da 

instituição. 

 
6.3 ANÁLISE AMBIENTAL 

Kotler et all (2013), afirma que uma empresa precisa conhecer, tanto o 

microambiente, quanto o macro ambiente, para identificar qualquer fato ou tendência 

com a finalidade de obter lucro. 

 

6.3.1 Macro Ambiente 

Ainda segundo Kotler et all (2013), analisar o macro ambiente consiste no 

estudo dos cenários não controláveis pela empresa e que afetam a organização. 

6.3.1.1 Cenário Econômico 

 A Frei Tuck preocupa-se com o atual e futuro cenário econômico brasileiro 

(2015), pois com pessoas perdendo seus empregos, resultaria em necessidade de 

economia. Assim, com lanches rápidos ao invés de refeições, seria possível 

absorver este impacto, sem a necessidade de muitas adaptações. A adaptação seria 

para necessidades específicas, como encontros ou reuniões onde as pessoas 
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prefiram refeições, mas seriam casos atípicos, fora de questão para o foco do 

trabalho. 

 

6.3.1.2 Cenário de Demográfico 

 A Frei Tuck Café trabalha num aspecto demográfico conhecido, e sua 

capacidade instalada permite absorver maiores demandas futuras. No seu formato 

de comercialização de lanches, e sua reposição diária, permitem flutuações de 

estoque, na medida de sua comercialização. 

 

6.3.1.3 Cenário Sóciocultural 

 A qualidade na prestação de serviços, e um público muito exigente como é o 

curitibano, apresentam o tom do discurso e da forma de atuar da Frei Tuck Café. 

Qualquer descuido pode ter impacto negativo. Assim, com a proximidade do público 

pelo atendimento a ser realizado pela própria equipe do trabalho, podem minimizar 

estes aspectos, pois a mudança, se necessária, demoraria pouco tempo para 

ocorrer. 

 

6.3.1.4 Cenário Natural 

 A Frei Tuck pretende realizar uma avaliação sobre o impacto ambiental de 

suas atividades, e realizar atividades promocionais direcionando um dia de 

faturamento para preservação com o plantio de árvores em ambiente aberto e 

próximo da cidade. 

 

6.3.1.5 Cenário Tecnológico 

 Para oferecer agilidade na compra antecipada de lanches, a Frei Tuck Café 

terá uma aplicação mobile chamada Frei Tuck Já, que estará disponível para 

download em smartphones com sistema IOS e Android. Através de um cadastro o 

usuário terá acesso ao cardápio completo do café e poderá efetuar a compra de e-

tickets para retirada do lanche no Café. O aplicativo será desenvolvido pela empresa 

BiznessApps que fornece uma plataforma para todos os recursos presentes na 

interface. Disponível na Play Store para Android e na Apple Store para IOS, o 

aplicativo será instalado no smartphone sem custo. 
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Tela inicial da aplicação Mobile 

 
Figura 6 - Tela inicial da aplicação Mobile 

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 
 

Na tela inicial do aplicativo, o acesso será feito através de um código usuário e 

senha previamente estabelecidos. Também é possível criar um usuário através do 

link “Primeiro acesso”. Na interface o cliente verá um menu com todas as opções 

(produtos, pedidos e contato) conforme figura 7. 
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Menu da aplicação 

 
Figura 7 - Menu da aplicação 

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 
 

 Para concluir a compra dos produtos pelo aplicativo, a cobrança será feita via 

sistema Pagseguro e o pagamento poderá ser feito via cartões de débito e crédito. 

Uma vez confirmado o pagamento, será gerado um código, que será usado para 

imprimir o ticket nos totens colocados em pontos estratégicos na instituição. Com o 

ticket em mãos o cliente poderá retirar os produtos no Café, diretamente no balcão 

de atendimento, evitando filas no caixa (Ver figura 8). 
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Fluxo da compra via aplicativo 
 

 
Figura 8 - Fluxo da compra via aplicativo 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

 

6.3.1.6 Cenário Político Legal 

 Para efetivar a abertura da Frei Tuck, será necessário seguir a legislação 

vigente, para isso é importante estar atento à todas as legalizações necessárias em 

que o negócio se aplica. 

 Alguns registros deverão ocorrer obrigatoriamente, sendo o alvará de 

funcionamento na Prefeitura do Município, registro na Junta Comercial, inclusão do 

Cartão Nacional de Pessoa Jurídica na Receita Federal.   

 

6.3.2 MICROAMBIENTE 

 Para análise do microambiente devemos considerar as variáveis: 

fornecedores, concorrentes e consumidores. 

 

6.3.2.1 Fornecedores 

 Como a Frei Tuck terá o propósito de apenas receber os lanches prontos para 

assar, foi realizada uma criteriosa avaliação de fornecedores com esta finalidade. 
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 Esta avaliação levará em conta os seguintes critérios de escolha: alta 

qualidade nos produtos, prazo de entrega e pagamento.  

  Obedecendo estes critérios escolheu as seguintes empresas:  

 Croissant Haus: Salgados congelados e Sanduíche Natural 

 Spaipa (Coca-Cola): refrigerantes, sucos e água; 

 

6.3.2.2 Concorrentes 

 Por tratar-se de uma cantina dentro de uma instituição de ensino já existente, 

sua principal barreira de entrada será a lanchonete já existente no local. Por 

intermédio de pesquisa realizada detectou-se uma “lacuna”, em sua operação. A Frei 

Tuck Café, a partir de seu novo formato de atendimento inovador, com a 

implantação de um aplicativo para solicitações prévias e melhoria da qualidade dos 

produtos comparados, pretende diminuir a barreira de entrada e dividir as atenções 

para o seu negócio. 

 

6.3.2.3 Consumidores 

 A partir de pesquisa realizada, a Frei Tuck Café detectou insatisfação por 

parte do público já atendido, a partir de alguns parâmetros como tempo de espera 

em fila, falta de qualidade de alguns produtos e atendimento deficitário no principal 

momento das solicitações. Além disso, estes mesmos já relataram preferir alimentar-

se em locais próximos as dependências da instituição, por insatisfação com os 

parâmetros já mencionados, e atrasando-se para o início das aulas, pós intervalo. 

 Alunos de faculdade são indivíduos com muita informação, e facilmente 

apresentam soluções para problemas detectados. Beckhard (1969) sugere que 

agentes de mudança são pessoas, de dentro ou de fora de uma organização, que 

fornecem consultoria, na manobra de um esforço de mudança. Assim, é possível 

entender que os alunos de uma instituição de ensino são agentes de mudança, e 

que será necessário entender suas motivações e desejos para poder adequar-se o 

mais breve possível. 

 

 

6.4 AMBIENTE INTERNO 

No ambiente interno, baseando-se no modelo das forças de Porter, foi 

desenvolvido estratégias competitivas conforme a seguir: 
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 Novos entrantes: trabalhar com tecnologia para solicitações prévias, 
mantendo treinamento de funcionários, e atentos as mudanças de 
comportamento dos clientes com produtos novos, buscando 
desenvolver proteção quanto aos novos concorrentes evitando 
estagnar no mercado. 
 

 Fornecedores: Trabalhar com fornecedores notáveis, além da 
pretensão de criar parcerias sólidas que beneficiem ambas as partes, 
sempre obedecendo os critérios de qualidade previamente definidos. 
 

 Clientes: Espera-se um bom relacionamento, materializando a 
prestação de serviço a partir das pesquisas de satisfação realizadas, 
da qualidade dos itens oferecidos, cordialidade no atendimento, 
criando fidelização, com um bom atendimento que busque além da 
venda um feedback para manter as informações atualizadas. 
 

 Concorrentes: Pela proximidade, pela empresa estar na mesma 
localização, avaliação constante de sua forma de atender e realizar 
seus serviços. 
 
 

6.4.1 ANÁLISE SWOT 

  A seguir, no quadro 2, demonstra-se uma análise SWOT realizada com a 

Cantina Premium, que é concorrente direta, situada no bloco I da Instituição Esic 

Business&Marketing School.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40

ANALISE SWOT – Frei Tuck Café x Cantina Premium 
Oportunidades Ameaças Forças Fraquezas 

A cantina Premium 

é a única 

comerciante de 

alimentos na 

instituição. Trazer 

uma nova marca 

abre concorrência, 

beneficiando o 

consumidor final. 

A cantina 

Premium possui 

cardápio mais 

abrangente. 

 

Cardápio 

simplificado para 

agilizar o 

atendimento e 

tempo de 

consumo dos 

produtos. 

Não possuir marca 

consolidada ou 

experiência no 

ramo atuante. 

Apesar da 

concorrente já estar 

presente a mais 

tempo na 

instituição, a Frei 

Tuck traz produtos 

de maior qualidade 

e preço acessível. 

O concorrente 

atua na 

instituição há 

mais tempo, 

consolidando 

sua marca 

entre o público 

consumidor. 

 

Mais uma opção 

para o 

consumidor, 

oferecendo novo 

mix de produtos e 

serviços. 

Maior espaço 

físico. 

Redução do 

tempo de espera 

em fila. 
Quadro 2 - SWOT – Frei Tuck Café X Cantina Premium 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

 Observamos que uma ameaça será o cardápio variado e o tempo que o 

concorrente atua na Instituição firmando sua marca, porém encontramos no inverso 

das ameaças a oportunidade de atingir o público justamente por ofertamos um 

cardápio reduzido, fato que diminuiria o tempo de espera em filas. Além disso, outra 

oportunidade é a de oferecer a opção de escolha de fornecedor para os 

consumidores. 

 Na próxima análise, apresentada no quadro 3, encontra-se o cruzamento de 

informações realizada com a concorrente indireta, Hot Dog Expresso Tradicional, 



 

 

41

localizada fora da Instituição de Ensino, e atende no mesmo ramo de atividade, 

porém com produtos diferenciados da Frei Tuck Café. 

 
ANALISE SWOT – Frei Tuck Café x Hot Dog Expresso Tradicional 

Oportunidades Ameaças Forças Fraquezas 

O concorrente 

está localizado 

fora da instituição 

dificultando o 

acesso aos 

consumidores. A 

Cantina Frei Tuck 

localiza-se no 

bloco II, dentro da 

instituição.  

Produto 

concorrente já 

caiu no gosto 

popular, com 

preço acessível e 

ótima qualidade.  

 

Localizada no 

interior da ESIC, 

a Frei Tuck 

oferece ao 

consumidor mais 

segurança e 

comodidade 

principalmente e 

dias de chuva. 

Não possuir marca 

consolidada ou 

experiência no 

ramo atuante.  

Agilidade no 

atendimento. 

 

Atendimento ágil 

e maior mix de 

produtos. 
Quadro 3 - SWOT – Cantina Frei Tuck X Hot Dog Expresso Tradicional 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Com base nas análises acima, é possível concluir que apesar dos obstáculos 

da inexperiência no ramo e da disputa estreita desse mercado, a Frei Tuck Café 

possui pontos fortes e oportunidades que podem ser bem exploradas com uma 

estratégia de estabilidade visando ganho do mercado aos poucos e com grande 

chance de firmar um alicerce seguro de reconhecimento pela qualidade e 

atendimento. 

 

 

7 PLANO ADMINISTRATIVO 
 

7.1 ORGANOGRAMA 

 O organograma da empresa está definido conforme figura 9 abaixo. 
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Organograma Frei Tuck 

 
Figura 9 - Organograma Frei Tuck 
Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 

 

7.2 QUADRO FUNCIONAL 

 Considerando que o estabelecimento estará localizado em uma instituição de 

ensino que opera seu funcionamento em horário integral (das 07:10 às 23:00h), o 

quadro inicial de funcionários será composto por quatro balconistas e dois caixas, 

trabalhando em dois turnos de 8 horas (das 07:00 às 16:00h e das 15:00 às 23:00h), 

os dois sócios da empresa estarão presentes também um em cada turno, exercendo 

a gestão administrativa e financeira da empresa. 
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7.3 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 Por ser uma empresa de pequeno porte e em início de atividade, as áreas de 

contabilidade, RH, marketing e TI serão terceirizadas. 

 

 

8 PLANO OPERACIONAL 
 

8.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

8.1.1 Infraestrutura 

 A frei tuck irá contar com mesas, cadeiras, balcão, computador, impressora, 

toten, refrigerador, freezer, estufa fria e estufa quente, balcão refrigerado,  

microondas, forno elétrico, liquidificador, fogão talheres e louças. 

 

 

8.1.2 Localização 

 Estará situada nas dependências da faculdade ESIC, no bloco 2, onde estão 

situados os cursos de gestão financeira e gestão comercial, à rua padre Dehon, 814. 

 

8.1.3 Instalações 

 As instalações do café serão onde hoje é uma sala no bloco 2 da instituição, 

portanto haverá necessidade de reforma, adequando o espaço para receber a 

cozinha e demais divisões. Antes de receber o mobiliário adequado, o espaço 

precisará de pintura e personalização, de acordo com a temática escolhida. Não 

será necessária a instalação de uma cozinha industrial, pois o preparo dos alimentos 

é simples, necessitando apenas de um freezer para estocar os produtos e fornos 

para assá-los.  

 
8.1.4 Logística 

 Receberá os salgados pelo modal rodoviário, através de entrega própria do 

fornecedor, para conseguir um espaço de tempo para a eventualidade de um 

imprevisto. Como serão salgados quase prontos (refrigerados), será necessária a 

observação do modal frigorificado. Futuramente a empresa pensa em adquirir um 

veículo próprio, para evitar a dependência de um transporte para seu faturamento 

diário. 
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8.1.5 Política de Compras 

  Aspectos importantes como demanda, tipos e quantidades dos itens, seleção 

de fornecedores, negociação da compra de mercadorias, recebimento e avaliação 

da mercadoria comprada, análise e manutenção do estoque, controle e realização 

de novos pedidos. Além do respeito a alguns critérios como: custo dos itens, 

transportes, serviços dos fornecedores, itens e estoques (a ser abordado em tópico 

abaixo).  

 A Frei Tuck pretende realizar um planejamento de compras baseado na 

demanda da instituição, e precisará fazer um pequeno estoque nos primeiros 3 

meses, para entender a reação quanto ao seu negócio. Após, avaliará a qualidade 

de fornecedores realizando pesquisas de satisfação diárias, e se necessário, trocará 

de fornecedor, obedecendo um parâmetro de custos previamente estabelecido, e 

baseado na sua estrutura. Com receitas diárias, e público conhecido, ficará fácil de 

estabelecer um padrão para as compras, mas a Frei Tuck optará sempre pelos 

melhores fornecedores, portanto precisará respeitar suas regras próprias - caso 

precisem haver mudanças.  

 
8.1.6 Armazenamento 

 Seguindo o tipo de armazenagem PEPS  (Primeiro que entra, primeiro que 

sai) no primeiro ano trabalharemos com compras pré–programadas com os mesmos 

fornecedores, apenas respeitando seu prazo de pagamento próprio. 

 Os produtos serão armazenados em freezer. 

 

8.1.7 Produção 

 Os produtos oferecidos pela empresa, precisarão ser pré-aquecidos para 

consumo imediato. Para tanto, a Frei Tuck contará com equipamentos para 

aquecimento como forno elétrico, para descongelar e assar os produtos, e estufa 

quente, para manter a temperatura dos assados.  

 

9 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

9.1 PLANO DE INFORMATICA  

 O plano de software contem os seguintes componentes: 

 Sisitema operacional Windows 8 

 Software de segurança: Avast (windows) 
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 Gestão - ERP (GSP Syscomp) 

 Custo Total de aquisição de licença de software é de R$3.650,00 

 Custo da mensalidade do sofware é de R$325,00 mensais. 

 

Rererente ao Hardware, a empresa selecionada para prestar o serviço ERP 

selecionou os seguintes equipamentos: 

 Monitor:  Neologic LED Widescreen 18,5 Polegadas – PRETO 

 Acessórios (teclado, mouse e caixas de som): Neologic 

 Gabinete: Gabinete Neologic Médio - Black Piano com 4 Baias e fonte energia 

de 220W  

 Processador: Intel Core i3-3250 3MB 3.50GHz  

 Memória RAM: Memória de 4GB DDR3 1600MHz 

 HD: 1TB SATA III  

 Impressora Multifuncional: HP Deskjet Ink Advantage 2646  

 03 Impressoras fiscais: Bematch MP-4200 

 Leitor óptico de Código de Barras: Bematch CCD BR-400  

 02 Tablets: Semp Toshiba TA7801W 8GB Wi-Fi Tela 7.85" 

O Custo da aquisição do Hardware será de 5.260,38 

 

 
9.2 CICLO DE SERVIÇOS 
 A operação terá o diferencial de uma inovação tecnológica, um aplicativo, 

com o objetivo de diminuir o tempo de espera por um lanche, e apresentação do 

cardápio. Uma pessoa ficará no caixa para receber as solicitações, e duas no 

balcão para realizar as entregas dos produtos. Como já estão semi-prontos será 

desnecessária a contratação de cozinha, e itens de cozinha industrial.  

 Para pagamentos feitos no local, serão aceitas as modalidades de dinheiro e 

cartões, enquanto que para compras realizadas antecipadamente via aplicativo o 

pagamento será realizado via cartões de débito e crédito. A Frei Teck também 

disporá de mesas e cadeiras, para um maior conforto das pessoas que realizaram 

seu pedido.  
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10 PLANO FINANCEIRO 

 O plano financeiro é utilizado como base para que todas as intenções de 

realização do plano de negócios sejam analisadas e apresentadas em forma de 

números a fim de comprovar ou negar a viabilidade do negócio. 

   

10.1 INVESTIMENTOS 

 Para o início das operações da Frei Tuck Café, será necessário investimento 

no valor de R$49.028,55 conforme demonstrado a seguir no quadro 4: 

 
Investimento Inicial 

Item Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 04/01/2016 Freezer, fornos, cafeteira, estufas e hardware 1 13.447,25R$    13.447,25R$    

13.447,25R$    

Item Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 04/01/2016 Balcões, mesas, cadeiras, louças e talheres 1 12.365,30R$    12.365,30R$    

12.365,30R$    

Item Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 04/01/2016 Despesas iniciais com abertura da empresa 1 2.500,00R$      2.500,00R$      

2.500,00R$      

Item Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 04/01/2016 Estoque inicial 1 10.966,00R$    10.966,00R$    

10.966,00R$    

Item Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 04/01/2016 GSP Syscomp 1 3.650,00R$      3.650,00R$      

3.650,00R$      

Item Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 04/01/2016 Reformas 1 6.100,00R$      6.100,00R$      

6.100,00R$      

49.028,55R$    

TOTAL

Maquinas e Equipamentos

TOTAL

Móveis e Utensílios

TOTAL

Despesas Pré-Operacionais

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

Compras

TOTAL

Software

TOTAL

Outros

TOTAL

 
Quadro 4 - Investimento Inicial 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

 

10.2 RECEITAS 

 As receitas da Frei Tuck Café serão originadas da comercialização de 

produtos alimentícios. Considerando que o cliclo de alunos é constante, para os três 

primeiros anos a Frei Tuck decidiu manter as projeçoes  de vendas estáveis 

alienadas à estratégia da estabilidade que procura, principalmente, a manutenção de 
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um estado de equilíbrio, ou ainda, o retorno financeiro em caso de perda do negócio, 

pois o crescimento num primeiro momento poderá resultar na redução da qualidade 

e em pior atendimento ao cliente. Ainda assim esta estratégia poderá ser alterada no 

decorrer destes três anos. 

 
Projeção de Receitas 

 

 

 
Quadro 5 - Projeção de Receitas 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

  

10.3 CUSTOS E DESPESAS 

 Neste tópico serão apresentados todos os gastos que a Frei Tuck Café terá 

com despesas de produção (quadro 6), de vendas (quadro 7) e despesas 

administrativas (quadro 8). 
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Despesas de Produção 

 
 

 
 

 
Quadro 6 - Despesas de Produção 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 

Despesas de Vendas 

 
 

 
 

 
Quadro 7 - Despesas de Vendas 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Despesas Administrativas 

 
 

 
 

 
Quadro 8 - Despesas Administrativas 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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10.4 DRE PROJETADA 

  
DRE Ano 1 

 
Quadro 9 - DRE Ano 1 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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DRE Ano 2 

 
Quadro 10 - DRE Ano 2 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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DRE Ano 3 

 
Quadro 11 - DRE Ano 3 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 

10.5 BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO 

 Para fornecer uma visão da situação financeira da empresa, baseada nas 

suposições propostas neste projeto, apresenta-se a seguir o Balanço Patrimonial 

Projetado (quadro 12): 
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Balanço Patrimonial Projetado 

 
 

 
 

 
Quadro 12 - Balanço Patrimonial Projetado 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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10.6 FLUXOS DE CAIXA PROJETADOS 
Fluxo de Caixa Projetado Ano 1 

 
Quadro 13 - Fluxo de Caixa Projetado Ano 1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Fluxo de Caixa Projetado Ano 2 

 
Quadro 14 - Fluxo de Caixa Projetado Ano 2 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Fluxo de Caixa Projetado Ano 3 

 
Quadro 15 - Fluxo de Caixa Projetado Ano 3 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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10.7 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 Este indicador demonstrará em que momento das atividades a empresa terá 

receitas suficientes para cobrir as despesas, sem lucros nem prejuízos. 

 
Ponto de Equilíbrio 

 
Quadro 16 - Ponto de Equilíbrio 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
10.8 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 Para a análise da viabilidade deste negócio foi determinada uma taxa de 

desconto e foram calculados a Taxa Interna de Retorno (TIR), o Payback (Tempo 

para obtenção de retorno do investimento) e o Valor Presente Líquido (VPL).  

 
Indicador de Desempenho 

 
Quadro 17 - Indicadores de Desempenho 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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11 CONCLUSÃO 

 De acordo com os dados e as informações levantadas neste trabalho 

percebeu-se que é de grande importância a análise da viabilidade econômica, pois 

as informações aqui obtidas contribuíram para um posicionamento sobre a 

viabilidade ou não do investimento. Após analisadas todas as informações obtidas 

sobre este plano de negócios, foram aceitas as viabilidades mercadológicas e 

financeiras, tendo claro a tecnologia como diferencial competitivo e a exploração da 

localização como oportunidade. 

 Dadas as variáveis financeiras, cada qual com seu grau de importância, 

analisou-se que o valor presente líquido (VPL) gerou uma riqueza de R$16.203,71 

durante a vigência do projeto (36 meses), confirmando por sua vez viabilidade na 

execução do projeto. Em relação à taxa interna de retorno (TIR) a qual atingiu 2,88% 

a.m. demonstra que foram cobertos os custos de oportunidade, ou taxa mínima de 

atratividade (TMA) estabelecida em 1,50% a.m., além disso, encontrou-se o prazo 

de retorno do investimento em 22 meses, determinado pelo cálculo do Payback. 

  Contudo, o resultado dos indicadores financeiros comprova a viabilidade do 

negócio, pois a empresa conseguirá honrar com suas obrigações e cobrir as saídas 

de caixa com as receitas previstas.  

 Diante da comprovação dos retornos financeiros e da aprovação quanto a um 

segundo espaço destinado à comercialização de alimentos na instituição conclui-se, 

desta forma, a viabilidade do negócio. 
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APENDICE A 
 

FORMULARIO DE PESQUISA QUANTITATIVA 
 
 

 Frei Tuck Café 

Esta pesquisa tem o intuito de colaborar com a construção do Projeto Integrador II, 
realizado pelos alunos do 4º período do curso de Gestão Financeira da instituição 
ESIC. 
 
 
 

1. Qual sua ocupação? 
 
(  ) Somente Estuda 
(  ) Estuda e Trabalha 
(  ) Somente Trabalha 
 
 

2. Se é estudante, há quanto tempo estuda na Instituição? 
 
(  ) Até 02 períodos 
(  ) Ate 04 períodos 
(  ) Até 06 períodos 
(  ) 07 períodos ou mais. 
 
 

3. Quantas vezes por semana faz suas refeições fora de casa? 
 
(  ) Nenhuma 
(  ) 01 a 02 vezes 
(  ) 03 vezes ou mais 
 
 

4. Utiliza os serviços da cantina já existente na Instituição para refeições durante 
o período de aula? 

 
(  ) Raramente 
(  ) Com Frequência 
(  ) Sempre 
 
 
 
 

5. Se utiliza, quantas vezes por semana? 
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(  ) 1 x 
(  ) 2 x  
(  ) 3 x 
(  ) 4 x 
(  ) 5 x 
 
 

6. Atribua nota de 1 a 5, com relação a percepção da qualidade nos produtos 
oferecidos na cantina existente. Sendo, 1 menor nota satisfatória e 5 maior 
nota satisfatória: 

 
Aparência    (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 
Recheio       (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 
Sabor           (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 
Temperatura  (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 
Textura   (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 
 
 

7. Ainda com relação à cantina já existente, a qualidade no atendimento é? 
 
(  ) Ótima 
(  ) Boa  
(  ) Regular 
(  ) Ruim  
(  ) Péssima 
 
 

8. Em sua opinião, o tempo ideal entre o atendimento e o consumo do produto é 
de: 

 
(  ) Até 5 minutos  
(  ) De 5 a 10 min. 
(  ) De 10 a 15 min. 
(  ) De 15 a 20 min. 
(  ) De 20 a 25 min. 
 
 

9. Como você avalia a possibilidade da Instituição oferecer espaço para mais 
uma cantina? 

 
(  ) Otimo 
(  ) Bom 
(  ) Regular 
(  ) Ruim  
(  ) Péssimo 
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10. Em sua opinião, quais itens não podem faltar numa cantina de faculdade: 
 
(  )Salgados assados 
(  )Salgados fritos 
(  )Sanduíches Prontos (Tipo: Sanduíche Natural) 
(  )Pratos quentes (panqueca, pizza, empadão) 
(  )Outros (Especifique: ______________________) 
 
 

11. Como você avalia a possibilidade de utilizar aplicativo mobile para antecipar 
seus pedidos de compra numa cantina universitária: 

 
(  ) Ótimo 
(  ) Bom 
(  ) Regular 
(  ) Ruim  
(  ) Péssimo 
 
 

12. Qual é o seu gênero? 
 
(  )Feminino 
(  )Masculino 
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APENDICE B 
 

FORMULARIO DE PESQUISA QUALITATIVA 
 

 

 Frei Tuck Café 

 

1. Visando agilidade no atendimento, dê sua opinião a respeito do uso de um 
cardápio reduzido (somente salgados assados, sanduíches prontos e bebidas) em 
uma cantina dentro da instituição. 

2. Na sua opinião, qual é o tempo ideal para compra e consumo das refeições 
durante suas atividades na instituição? 

3. Descreva o que são e qual a importância da venda de alimentos com qualidade 
reconhecida em uma cantina universitária. 

4. O que você acha do uso de alternativas tecnológicas para diminuir o tempo de 
espera na compra de uma refeição na instituição? Exemplo: Compra antecipada por 
um aplicativo no seu celular. 
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APENDICE C 
 

DETALHAMENTO DOS GASTOS, DESPESAS E INVESTIMENTOS 

 

                  


