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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste na realização de uma análise de viabilidade econômica 
e financeira da abertura de uma distribuidora de doces, embalagens e artigos para 
festa da cidade de Curitiba/PR, localizada na Regional Cajuru. As decisõesde um 
novo empreendimento no mercado devem ser tomadas após uma série sistemática 
de estudos e cálculos, e não na mera sensibilidade do empreendedor. Para o 
desenvolvimento destes estudos foi necessário promover uma série de pesquisas 
bibliográficas e de campo, às quais foram imprescindíveis para obter-se informações 
indispensáveis sobre a região do estabelecimento, os concorrentes, o 
comportamento dos consumidores, conceitos técnicos sobre as metodologias de 
cálculos, precificação, levantamento de receitas, despesas, demonstrativos e 
indicadores.  
 

Palavra-chave: Viabilidade econômica. Empreendimento. Distribuidora de doces. 
Embalagens e artigos para festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

ABSTRACT 

 

The present work consists of an economic and financial feasibility analysis of the 
opening of a distribution of products, packaging and articles for the city of Curitiba / 
PR, located in Regional Cajuru. The decisions of a new enterprise are not made from 
a systematic series of studies and calculations and are no longer sensitive to the 
entrepreneur. For the development of studies on the need for a series of 
bibliographical and field surveys, which were indispensable for obtaining 
indispensable information about a region of the establishment, competitors, 
consumer behavior, technical concepts on calculation methodologies , Pricing, 
costing, expenses, demonstrations and indicators. 
 
Keyword: Economic viability. Development. Distributor of sweets. Packing and 
packaging materials. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Diante de um cenário nada motivador tanto para as pessoas que procuram 

um emprego como também para as empresas que oferecem vagas, muito tem se 

perguntado sobre a sobrevivência das empresas no mercado e a viabilidade de 

novos empreendimentos em um momento tão complicado da economia do país. 

Segundo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016) 

atualmente no Brasil há pelo menos 22,7 milhões de pessoas em idade produtiva 

que estão sem trabalho ou trabalham menos que poderiam. Os dados informados 

foram publicados pela instituição em 13 de outubro de 2016 e refere-se ao segundo 

trimestre do ano da pesquisa, sendo um complemento da PNAD - Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua, que é a pesquisa oficial sobre emprego do 

instituto do IBGE. 

O resultado deste cenário é o aumento do trabalho informal. O número de 

trabalhadores informais cresce bruscamente em meio a crise. Segundo o IBGE em 

janeiro de 2016 o número de trabalhadores informais era de 9,7 milhões, e cresceu 

para 10 milhões no mês de julho. 

As pessoas até procuram emprego, mas devido ao momento difícil que o país 

atravessa acabam não encontrando. Pessoas desempregadas asseguram o 

sustento familiar trabalhando como vendedores ambulantes ou outros tipos de 

comércio informal.   

Em 2015 o IBGE através da pesquisa do PME - Pesquisa Mensal de 

Emprego registrou um aumento de 6,9% da taxa de desemprego acompanhados 

pelo aumento da informalidade e de atividades autônomas.  

A pesquisa PME do IBGE tem como característica a periodicidade mensal 

referente a mão-de-obra e rendimento de trabalho. Os dados são retirados de uma 

amostra probabilística de aproximadamente, 38.500 residências localizadas nas 

regiões metropolitanas do Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre.   

Em vista deste fenômeno, muitos dos trabalhos informais são praticados na 

área alimentícia. Um deles é o comércio de doces, bolos, salgados, bebidas (sucos) 
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feitos em casa. Para isso o empreendedor informal necessita de matéria prima para 

a produção dos alimentos, e também de embalagens para comercializá-las de 

maneira adequada. 

Igualmente, é razoável pensar que festas produzidas de forma mais amadora, 

em casa, tendem a ser cada vez mais comuns, em função do menor custo em 

comparação aos valores propostos por empresas especializadas. Desta forma, cria-

se uma importante demanda para produtos relacionados a este nicho.  

Tendo em conta o grande aumento da informalidade, pode-se concluir que 

como consequência disso, deve ocorrer um aumento na busca por produtos como 

doces industrializados, matéria-prima para doces caseiros, embalagens e artigos 

para festa. 

Assim, o contexto do presente trabalho dedica-se ao estudo e análise de um 

plano de negócios destinado a atender essas necessidades, além das já existentes 

no mercado e verificar a viabilidade de abertura de uma distribuidora de doces, 

embalagens e artigos para festa, no bairro Cajuru. 

 

1.1 RESUMO EXECUTIVO 

 

 A distribuidora de doces, embalagens e artigos para festa, Bella Doces, veio 

da oportunidade em oferecer produtos e serviços de qualidade em uma das 

regionais da cidade de Curitiba, a regional do Cajuru. 

 A Regional é composta por cinco bairros: Cajuru, Capão da Imbuia, 

Guabirotuba, Jardim das Américas e Uberaba. Segundo o IPPUC - Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (2013) a Regional Cajuru tem uma 

população de 215 mil habitantes. A importância destas estatísticas se justifica pelo 

fato de servirem como importante indicador de análise do mercado porque ajudam a 

definir o potencial da empresa.  

O diferencial pretendido é a apresentação dos produtos de forma organizada, 

com preços competitivos, atendimento cordial e ágil, bem como, conforto e 

praticidade no momento de compras.  
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Pretende-se comercializar, além dos produtos vendidos pelos concorrentes 

da região, outros tantos para os quais não haja oferta nas localidades próximas. 

Pretende-se oferecer condições de compra diferenciadas, de forma a possibilitar a 

venda parcelada em cartão de crédito, o que não é possível na concorrência.  

A ideia é que a equipe de gestão da Bella Doces, seja composta por três 

profissionais, de forma que cada um deles contribua com as habilidades adquiridas 

academicamente e com as experiências profissionais. 

O investimento pretendido abrange as reservas financeiras dos sócios em 

proporção idêntica para todos. É de se pontuar que o imóvel a ser utilizado para as 

atividades da distribuidora é de um dos sócios, o que favorece o funcionamento uma 

vez que não haverá despesas com aluguel.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

 Verificar a viabilidade de abertura de uma distribuidora de doces, artigos para 

festa, embalagens na regional do Cajuru. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Elaborar um plano de negócios;  

b) Analisar o público alvo da distribuidora de doces, artigos para festa e embalagens 

na regional do Cajuru; 

c) Verificar de produtos de maior procura em uma distribuidora de doces; 

d) Analisar os estabelecimentos do mesmo setor de distribuidora de doces, artigos 

para festa e embalagens. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Tratando-se de uma distribuidora de doces, embalagens e artigos para festa, 

é de extrema importância que se acompanhe o crescimento para este mercado. 

Conhecer e analisar cada aspecto deste setor é parte essencial para um resultado 

de sucesso na abertura da loja. 

De acordo com o Mintel - Pesquisa Global de Insights de Mercado (2012) o 

mercado brasileiro de balas e doces registrou no ano 2012 um faturamento de 

R$10,8 bilhões. Segundo a ABICAB - Associação Brasileira de da Indústria de 

Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (2012), na produção mundial de 

chocolates, o Brasil ocupa o terceiro lugar do ranking, sendo que o consumo de 

cada brasileiro chega a 2,2 quilos por ano, atinge assim a quarta posição no 

consumo mundial. 

Segundo a ABRE - Associação Brasileira de Embalagens (2015) a indústria 

brasileira produz o equivalente a 47,3 bilhões de embalagens ao ano. Os 

indicadores de 2015 mostram uma retração de -0,5% na produção física de 

embalagens, porém estimam uma melhora para os próximos anos, e as pesquisas 

também sinalizam uma tendência por maior consumo de embalagens econômicas, 

devido ao custo benefício.  

Diante de um cenário de crise no país, os setores industriais estão sendo 

influenciados em sua produção e crescimento, e é nesse momento que os dados se 

tornam essenciais para escolhas inteligentes de produtos e serviços que possam 

agradar e satisfazer as necessidades dos consumidores de forma a otimizar os 

recursos e evitar a obsolescência. 

Observado os cenários e dada a grande importância dos setores de doces e 

embalagens na economia, o investimento em uma distribuidora destes segmentos, 

mostra-se um tanto quanto promissor notando-se inúmeras possibilidades de 

sucesso no negócio. 
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1.4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.4.1 Empreendedorismo  

 

Na busca por informações que auxiliem no desenvolvimento do presente 

trabalho, é importante explorar o conceito e o papel de empreendedorismo, pois este 

assunto é a base da implementação de um novo empreendimento. Para Barreto 

(1998, p. 190) “empreendedorismo é habilidade de criar e constituir algo a partir de 

muito pouco ou de quase nada” 

O papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico 
envolve mais do que apenas o aumento de produção e renda per 
capita; envolve iniciar e constituir mudanças na estrutura do negócio 
e da sociedade”(HISRICH& PETER apud BAGGIO, A.F. ; BAGGIO, 
D.F. 2014, p. 26). 
 

 Visto as características do empreendedorismo nota-se a necessidade da 

figura do empreendedor, que segundo Dornelas (2005, p. 39) “O empreendedor é 

aquele que enxerga uma oportunidade e cria um empreendimento para lucrar sobre 

ela, assumindo riscos calculados”. Com isso é razoável pensar que para 

empreender o investidor deve obrigatoriamente, conhecer e manter-se atualizado 

com as informações pertinentes ao negócio, para assim poder identificar novas 

lacunas a serem preenchidas. 

 

1.4.2 Canvas 

 

 Para a criação de um empreendimento, é essencial que seja estabelecido 

inicialmente uma visão geral do negócio, o modelo de negócio permite testar 

possibilidades antes da formalização da empresa. Um dos modelos de negócios 

mais utilizado é o Canvas, criado por Alexandre Osterwalder, que o conceitua como 

“um Modelo de Negócios descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor 

por parte de uma organização” (SEBRAE, 2013, p. 12). 

A ferramenta Canvas permite descrever as principais atividades de um 

negócio. São nove tópicos relacionados entre si, divididos em quatro etapas que 

permite descrever informações como: o que; quem; como e quanto. A ferramenta 
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facilita o caminho para descobrir qual a melhor estratégia para se diferenciar, lidar 

com custos, como obter receitas e prever possíveis problemas de aplicabilidade. 

 O projeto foi elaborado inicialmente no modelo Canvas para obter uma 

percepção geral do empreendimento.  

 

Figura 1 Canvas 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

 1.4.3 Plano de Negócio 

 

 O Plano de Negócio permite maior enriquecimento descritivo dasinformações 

de um projeto, ele possui uma função mais detalhista, e permite compreender cada 

parte do funcionamento de uma empresa.  

 

É um documento que contém a caracterização do negócio, sua forma 
de operar, suas estratégias, seu plano para conquistar uma fatia do 
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mercado e as projeções de despesas, resultados financeiros (SALIM 
et al., 2003, p.3). 

 

Um plano de negócio segundo Rosa (2007, p.8): “é um documento que 

descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados 

para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas”. 

Segundo a descrição de Rosa (2007), entende-se que o documento de plano de 

negócios serve como um estruturação da empresa, sendo essa uma base que pode 

ser implementada ou necessitar de correções e adequações para atingir os objetivo 

de viabilidade. Para realizar uma análise de viabilidade da distribuidora de doces, 

embalagens e artigos para festa, foi essencial seguir todas as etapas do plano de 

negócio, apresentado no decorrer deste projeto. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

É na etapa de metodologia que é identificada quais métodos de pesquisa 

serão utilizados. De acordo com Gil (2002, p. 41): “assim é possível classificar as 

pesquisas em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas”.  

A pesquisa buscou coletar informações e dados relevantes para atingir o 

objetivo geral e os objetivos específicos do presente trabalho. Com relação ao 

primeiro objetivo específico, que foi a elaboração de um plano de negócios, o 

método inicial utilizado foi a pesquisa bibliográfica, no qual permitiu a equipe do 

projeto entender o passo a passo de todo o processo de um plano de negócios, por 

meio de estudo baseado em livros, revistas eletrônicas entre outras fontes.  

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos 
[...] A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato 
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 
muito mais ampla que aquela que pesquisar diretamente (GIL, 1999, 
p. 65). 
 

Para alcançar o segundo e terceiro objetivo específico, no qual diz respeito a 

análise de informações sobre o público alvo e também a verificação de produtos de 

maior procura em distribuidoras , foi utilizada a pesquisa quantitativa, por meio de 
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um questionário eletrônico. Segundo Richardson (2007), pesquisa quantitativa é 

caracterizada pela utilização da quantificação na categoria de coleta de informações 

como também no tratamento dessas informações através de técnicas estatísticas. 

Ainda na questão de análise do público alvo, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, que é uma pesquisa mais direcionada aos consumidores específicos de 

doces, embalagens e artigos para festa, a coleta de informações foi realizada por 

meio de questionário eletrônico. Malhotra (2001, p. 155), afirma: “pesquisa 

qualitativa é uma metodologia não estruturada, exploratória, baseada em pequenas 

amostras, que proporciona insights e compreensão do contexto do problema”. 

No quarto objetivo, o foi foco analisar os estabelecimentos concorrentes do 

segmento de doces, embalagens e artigos para festa, a técnica utilizada foi a 

pesquisa de campo, que compreende visitas aos estabelecimentos concorrentes 

para obtenção de informações. Como base foi aplicada a técnica de benchmarking. 

“Estudar as empresas com as melhores práticas a fim de melhorar o próprio 

desempenho” (KOTLER, P; KELLER, K, 2012, p.678).  
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2 A EMPRESA 

 

A Bella Doces - distribuidora de doces, embalagens e artigos para festa, tem 

como objetivo atender a demanda da regional do Cajuru. As vendas serão 

direcionadas ao consumidor final e pequenos empreendedores informais que 

necessitam de matérias primas deste segmento para o exercício das atividades. 

 

2.1 RAZÃO SOCIAL 

 

Antes de passar-se à indicação do nome empresarial, alguns esclarecimentos 

de ordem técnica são bem-vindos. Veja-se que, em regra, a espécie de nome 

empresarial denominado firma deve ser usada quando se tratar de firma individual, 

ou firma social [também chamada de razão social] - e em ambos os casos, a 

responsabilidade é ilimitada, ou seja, em caso de insolvência da sociedade, o 

patrimônio dos sócios pode ser usado para o pagamento das dívidas da sociedade. 

A nomenclatura em questão deve seguir um padrão legal, e é formada pelo nome 

dos sócios. Ex. Barbosa e Velozzo. Assim descreve o art. 1.157 do Código Civil: 

 

Art. 1.157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade 
ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles 
poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles 
a expressão "e companhia" ou sua abreviatura. 
 

Igualmente, a espécie de nome empresarial que deve ser usado para 

sociedades de responsabilidade limitada é a denominação. A denominação consiste 

em uma expressão seguida do nome da atividade exercida. Para atender aos 

critérios antes mencionados, a denominação da sociedade será: Bella Doces 

distribuidoras de doces, embalagens e artigos para festa Ltda. 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Tendo em conta que um dos sócios já possui um imóvel para integralização 

do capital social, a localização do empreendimento foi definida em função da pré-
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existência deste ativo, bem como da região ao redor, que conta com uma excelente 

infraestrutura, dotada de terminal de ônibus a aproximadamente 200 metros, 

razoável fluxo de pessoas, comércio bem desenvolvido, e fácil acesso por se 

encontrar em uma via coletora. Importante pontuar que o imóvel está localizado ao 

lado direito da rua [sentido bairro], ou seja, mais conveniente para o comércio. Essa 

maior conveniência se justifica pelo fato de que as pessoas serem mais propensas a 

fazer compras quando retornam do trabalho, sendo sempre pelo lado direito da rua.  

A localização da Bella Doces está situada na Rua Filipinas 430, Bairro Cajuru, 

Vila Centenário - Curitiba. 

 

2.3 DESIGN 

 

 O Design da Bella Doces foi pensado para proporcionar conforto e praticidade 

no momento da compra será composto por gôndolas modernas para que a 

exposição dos produtos seja atrativa, os corredores terão espaço suficiente para a 

circulação de pessoas, bem como a utilização de carrinhos. 

 

Figura 2 Design 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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2.4 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 

 

2.4.1 Missão  

 

A missão da empresa, de acordo com Salim (2003, p. 43): “é a função que ela 

vai exercer junto ao mercado, provendo-lhe de produtos ou serviços”. 

A opção na definição da missão da sociedade foi a de considerar elementos 

obtidos em pesquisa específica constante do anexo A, onde se observou quais 

atributos esperados dos consumidores, o preço, qualidade, excelência no 

atendimento, bem como diversificação de produtos na organização. Assim, chegou-

se à conclusão que a missão da empresa Bella Doces deve ser: 

Conquistar os clientes e proporcionar momentos de realização, por meio de 

preços competitivos, qualidade, excelência no atendimento, diversificação de 

produtos e organização.   

 

2.4.2 Visão  

 

A visão da empresa, segundo Ambrósio (2007, p. 9): “é a fase que estabelece 

a visão de futuro da organização, da maneira mais precisa possível, procurando 

determinar elementos que a ajudem a controlar o próprio destino”. A visão deve se 

posicionar de forma coerente às diretrizes definidas pela empresa, e deve levar em 

conta os anseios do mercado. Assim, não pode ser outra visão definida para a 

sociedade, senão: se consolidar como a melhor distribuidora de doces, embalagens 

e artigos para festas da regional do Cajuru, em função da atuação com foco no 

cliente, nos parceiros e no mercado. 

 

2.4.3 Valores  

 

Os valores de uma empresa, de acordo com Tomayo (apud MACHADO, 

2009, p. 32): “princípios ou crenças, organizados e hierarquicamente, relativos a 

comportamentos desejáveis para orientar a vida da empresa e estão a serviço de 
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interesses individuais,coletivos ou mistos.”(TOMAYO; GODIM apud MACHADO, 

2009, p. 32). 

Os valores da empresa foram definidos conforme a experiência humana de 

cada um dos sócios, em consonância com a ideia de respeito ao próximo, ao meio 

ambiente, nunca perder o foco nos negócios e sempre perseguir a superação. 

Assim, vejam-se os valores eleitos: Conduta ética, Valorização Humana, 

Comprometimento, Responsabilidade socioambiental, Melhoria Contínua, Inovação. 

 

2.4.4 Objetivos Estratégicos 

 

Com relação aos objetivos estratégicos, pode-se dizer que foram definidos 

com base nas demais diretrizes organizacionais mencionadas anteriormente. Os 

objetivos estratégicos escolhidos são as diretrizes para alcançar a missão 

organizacional, veja-se:  

 

I. Realizar parcerias com fornecedores que possibilitem a competitividade dos 

preços praticados, qualidade, diversificação e inovação dos produtos. 

II. Proporcionar aos colaboradores treinamentos de qualidade no atendimento 

ao cliente. 

III. Organizar o ambiente de vendas e estoque para proporcionar fácil localização 

dos produtos, e possibilitar o direcionamento das vendas conforme o produto.  

 

2.5 CONSTITUIÇÃO LEGAL CONTROLE DA EMPRESA 

 

Na legislação nacional, Micros e Pequenas Empresas (MPE) são 

classificadas de acordo com faturamento nos termos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 ABella Doces, será classificada como Empresa de Pequeno Porte, uma vez 

que se considera uma projeção de faturamento superior a R$ 360 mil e inferior a 3,6 

milhões por ano. 
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O regime jurídico será o de Sociedade Limitada, pois assim permite-se que a 

responsabilidade pelas dívidas se limite ao valor do capital social da empresa, sem 

transbordar para o patrimônio dos sócios. Quanto ao regime de tributação, a opção 

será pelo Simples Nacional. O simples nacional é definido no site da Fazenda 

Nacional como “um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização 

de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006”. 

 

Quadro 1 - Constituição Legal da Empresa 

CONSTITUIÇÃO LEGAL DA EMPRESA 

Setor de Atividade Comercial 

Porte Pequeno 

Constituição Jurídica Sociedade Limitada 

Regime de Tributação Simples Nacional 

Fonte: Os autores (2016). 

 

O investimento no empreendimento será realizado pelos sócios, utilizando-se 

cada membro de recursos próprios, conforme a proporção que segue: 

 

Quadro 2 Participação dos Sócios 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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2.6 RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE 

 

Abaixo segue o perfil da equipe de dirigentes que controlará a sociedade: 

 

Quadro 3 Perfil e responsabilidades dos Sócios 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

2.7 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

2.7.1 Ramo de atuação 

 

O ramo de atuação segue um critério definido pelo CNAE - que nada mais é 

do que a Classificação Nacional de Atividades Econômicas do IBGE. Os critérios 

para a subsunção do ramo ao código CNAE são os que seguem: 
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Quadro 4 Ramos de atividade - CNAE 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

2.7.2 Necessidades a serem atendidas 

 

 Foi identificado pela pesquisa conforme anexo A, que cerca de 40% dos 

entrevistados realiza compra de doces, embalagens e artigos para festa em 

distribuidoras. A pesquisa revelou também que no momento da escolha dos 

produtos a qualidade e marca são os fatores mais significativos para a concretização 

da compra de doces, já para embalagens e artigos de festa a disputa fica entre 

preço e qualidade. 

 Podendo concluir assim que o mais importante em relação aos três tipos de 

produtos é o fator qualidade, indicando consequentemente a grande possibilidade de 

ganho de mercado da Bella Doces, que terá como objetivo oferecer produtos de 

qualidade, podendo até praticar um preço razoavelmente acima da média. 
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2.7.3 Público-Alvo 

 

 O público alvo de uma empresa pode ser definido como:  

 

Possíveis compradores dos produtos da empresa, usuários atuais, 
decisores, influenciadores, indivíduos, grupos, públicos específicos ou o 
público em geral. O público-alvo exercer uma influência fundamental nas 
decisões do comunicador sobre o que dizer, como, quando, onde, e para 
quem (KOTLER, P; KELLER, K, 2012, p.518). 

 

O público-alvo da Bella Doces engloba a classe B, e C de principalmente 

mulheres com idade entre 25 a 39 anos. Tendo o consumo estimulado por impulso e 

por eventos como, aniversários, páscoa, festa junina, dia das crianças, eventos em 

igrejas, empresariais, chás de bebê, batizados, casamentos entre outros. Além 

disso, algumas pessoas costumam comprarem doces rotineiramente para o 

consumo familiar. A distribuidora inclui também no público-alvo pequenos 

empreendedores do ramo alimentício e de festas, que efetuam as compras como 

complemento da atividade exercida. 

Assim, de forma conclusiva, pode-se dizer que a distribuidora pretende focar 

os esforços de venda de acordo com a demografia do local em que está inserida, e 

considerar as particularidades de cada fase da evolução da região.   
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3 PLANO DE MARKETING 

 

O plano de marketing de uma empresa consiste em: “um documento escrito 

que resume o que o profissional de marketing sabe sobre o mercado e que indica 

como a empresa planeja alcançar seus objetivos” (KOTLER, P; KELLER, K, 2012, 

p.55). 

 

O plano de marketing é um dos produtos mais importantes do processo de 
marketing, pois contém diretrizes táticas para os programas de marketing e 
para alocação de fundos ao longo do período do planejamento. Podem 
variar de tamanho e estrutura mediante o porte da organização. Eles devem 
obedecer a uma série de procedimentos básicos para que sejam bem 
sucedidos, desde a análise de mercado aos processos de comunicação de 
marketing. (PÚBLIO apud GADELHA, 2013, p.20).  

 

Visto tais conceitos nota-se a importância do plano de marketing contido no 

plano de negócios. Nessa etapa foi realizada análise ambiental, matrizes de 

marketing, mixde marketing, implementação e controle do plano de marketing, e se 

almeja um entendimento mais amplo sobre os objetivos do empreendimento. 

 

3.1 ANÁLISE AMBIENTAL 

 

A análise ambiente é: “a prática de rastrear as mudanças externas que podem 

afetar o mercado incluindo demanda por bens e serviços” (CHURCHILL apud 

SIMAS, 2004, p.30). A análise ambiental compreende as informações referentes aos 

cenários do macroambiente e do microambiente que aborda-se a seguir. 

 

3.1.1 Análise do macroambiente 

 

O macroambiente consies em:  

  

O macroambiente consiste em forças demográficas, econômicas, 
físicas, tecnológicas, político-legais e socioculturais que afetam suas 
vendas e seus lucros. Uma parte importante da coleta de 
informações ambientais inclui a avaliação do potencial de mercado e 
a previsão da demanda futura (KOTLER, 2000,p.108). 
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Para Kotler e Keller (2012, p.76) para ser uma empresa com um alto 

desenvolvimento e obter o lucro esperado, a empresa precisa conhecer os motivos e 

as soluções para atender as necessidades dos clientes. 

 

3.1.1.1 Ambiente Demográfico 

 

Sobre o ambiente demográfico pode-se considerar: 

 

Os desdobramentos demográficos costumam ocorrer em um 
ritmo previsível. o principal deles, também monitorado por 
profissionais de marketing é a população, que abrange o 
tamanho e a taxa de crescimento populacional de diferentes 
cidades, regiões e países, a distribuição das faixas etárias e 
suas composições étnicas, os graus de instrução, os padrões 
familiares e as características das diferentes regiões 
(KOTLER, P; KELLER, K,2012, p.77). 

 

População Total de Curitiba 
 

A população total de Curitiba está em crescimento, porém não em números 

considerados elevados. Do ano de 2015 (1.879.356 pessoas) para 2016 (1.893.997) 

o crescimento de Curitiba é de aproximadamente 1%, considerando 14.614 pessoas 

de um ano para o outro (Fonte: IBGE, 2015, IPPUC,2016). 

 

População da Regional Cajuru 

 

A Regional Cajuru é uma região com grande potencial para investimentos, 

com aproximadamente 215 mil habitantes é responsável pelo terceiro lugar dentre 

as regionais mais populosas, com atualmente com 11% do total da população, 

perde somente para a regional Boa Vista e Portão. (Fonte: IBGE, Censo 2010). 

 

População por Idade 

 

 A maior população da regional Cajuru está concentrada nas pessoas com 

idade entre 30 a 64 anos com aproximadamente 97.503 pessoas, sendo esse o 

principal público da distribuidora. Vale ressaltar que os jovens com idade entre 15 a 
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29 anos são 56.000 pessoas que atinge o segundo maior público da região (Fonte: 

Agência Curitiba, 2010). 

 

 

População por Gênero Regional Cajuru – 2010  

 

 Mulheres são mais numerosas que os homens em todos os bairros 

integrantes da regional Cajuru, embora a diferença não ultrapasse 5 pontos 

percentuais (Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2010). 

Renda da Regional Cajuru  

 

A renda da Regional Cajuru é de aproximadamente R$3133,85, considera-se 

uma renda mediana em comparação com as demais regiões de Curitiba e 

representa aproximadamente metade da maior média da capital, e mais de 33% 

maior do que a da região com menor índice (Fonte: IBGE - Censo demográfico - 

2010). 

 

Estabelecimentos Econômicos da Regional Cajuru 

 

A quantidade de 17.185 estabelecimentos econômicos da Regional Cajuru 

indica o interessante potencial para os negócios. Detentora da 5ª colocada dentre as 

9 regionais da Capital Paranaense, a regional Cajuru apresenta uma 

representatividade expressiva. (Fonte: SMF/ Cadastro de liberação de Alvarás - 

2012). 

 

EstabelecimentosEconômicos por setor da Regional Cajuru 

 

A Regional é predominantemente composta por comércios e prestadores de 

serviços, sendo esses responsáveis por 83% dos estabelecimentos econômicos da 

regional Cajuru (Fonte:SMF/  Cadastro de Liberação de Alvarás - 2012). 

 

Estabelecimentos Econômicos por Bairro 
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Dentre os bairros que compõem a regional, o bairro Cajuru é o mais 

expressivo em relação aos estabelecimentos econômicos, chegando a 36%, o que 

influencia diretamente no fluxo de pessoas na região (Fonte: SMF / Cadastro de 

liberação de Alvarás - 2012). 

 

3.1.1.2 Ambiente Econômico 

 

A análise do ambiente econômico pode ser considerada um das questões 

mais importantes quando o assunto é empreender. 

 

Aprender sobre o ambiente econômico ajuda a determinar se os clientes 
estarão dispostos a gastar dinheiro com produtos e serviços. Os padrões de 
gastos estão vinculados ao ciclo de negócios, ou padrão do nível de 
atividade econômica, que passa pelas etapas de prosperidade, de recessão 
e de recuperação.(CHURCHILL, 2000, p. 28). 

 

Produto Interno Bruto Nominal (PIB) 

 

 

 
O PIB mede duas coisas em simultaneamente: a renda total gerada na 

economia e a despesa total com os bens e serviços produzidos na economia. 

A razão pela qual o PIB pode medir duas variáveis ao mesmo tempo é que 

na verdade essas duas coisas são iguais. Para a economia como um todo, a 

renda deve ser igual a despesa.(MANKIW, 2001 p. 494). 

  

 Segundo G1-PR (2015) em relação a toda riqueza gerada no Paraná em 2013, o 

PIB total do Estado foi representado com 24,5 %. Na capital, o PIB chegou a R$ 79,83 

bilhões – representando 1,5% de toda a riqueza criada no país.  

 

Inflação 

 

“É um aumento no nível geral de preços da Economia” (MANKIW, 2001 p.13). 

Existem duas formas de inflação de oferta e de demanda. A inflação pode ser de 

oferta – quando há escassez de produto – ou de demanda – quando a procura é 

maior do que a quantidade ofertada. 



35 

 

 

  

A inflação no Brasil registrou um desequilíbrio do ano de 2014 para o ano de 

2015, influenciado pela crise econômica e instabilidade política, vividas nesse 

período (Fonte: ADVFN).  

 

Balança Comercial Curitiba 

 

“Balança Comercial é o valor das exportações de uma nação menos o valor de 

suas importações, o mesmo que exportação líquida” (MANKIW, 2001, p 809). 

O saldo da balança comercial de Curitiba mostra que a importação teve um 

período de crescimento entre os anos de 2011 e 2012, mas registrou um processo 

de declínio nos anos de 2014 e 2015. Curitiba compra (importa) mais do que produz 

(exporta), e assim observa-se que os números de 2015 são mais próximos de 2010 

com a mesma situação. (Fonte: Portal Siscomex) 

 

 

Renda Curitiba 

 

O rendimento de pessoas de Curitiba é de 1 a 2 salários mínimos. Assim a 

distribuidora de doces, embalagens e artigos para festa devem cativar os 

respectivos responsáveis, já que, em regra, são estes que tomam as decisões 

econômicas das famílias. (Fonte:IBGE/Censo Demográfico - 2010; IPPUC - SM- 

Salário Mínimo R$550,00). 

 

3.1.1.3 Ambiente Sócio Cultural 

 

“A sociedade molda o comportamento à medida que ela vai adquirindo e 

mudando as crenças e os valores culturais” (LAS CASA 2006, p.113). 

O Brasil é um país com vasta diversidade sócio cultural, e o reflexo desses 

costumes e tradições influencia diretamente o ramo de doces, embalagens e artigos 

para festas, pois incentiva uma demanda sazonal no segmento.   

Dentre as datas comemorativas consideradas sazonalidade está a páscoa 

comemorada no mês de abril, festas juninas comemorados no mês de junho, o dia 
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das crianças e halloweenem outubro e festas de final de ano (natal, encerramentos 

empresariais), comemoradas em dezembro. 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, 

Amendoim, Balas e Derivados - ABICAB (2014, p.23) o chocolate, um dos itens mais 

importantes do ramo, é consumido em maior parte na época de inverno, natal e dias 

namorados, além obviamente da páscoa. 

 

3.1.1.4 Ambiente Natural e Tecnológico  

 

Os profissionais de marketing descobriram que a consciência ambiental é 
muitas vezes não só necessária como lucrativa.Em muitas 
organizações,essa consciência inclui o marketing verde, ou seja,atividades 
de marketing destinadas a atender ao desejo dos clientes de proteger o 
ambiente.(CHURCHILL et al. 2000, p.44). 

 

Curitiba possui um sistema de coleta de lixo que permite a reciclagem de 

diversos produtos. O programa possui o nome: Coleta Lixo Que Não é Lixo.A 

distribuidora adotará a prática de separação do lixo, para colaborar com o meio 

ambiente.  

Na área tecnológica, para promover o bom funcionamento da empresa a 

distribuidora realizará investimentos em tecnologias, como equipamentos que 

auxiliem a gestão de estoque e administração. A divulgação do empreendimento, 

promoções e dicas de compras, serão realizadas por intermédio de meios 

tecnológicos como sites e redes sociais. 

 

A tecnologia da informação é especialmente benéfica para os 
profissionais de marketing cujos os produtos e serviços baseiam-se 
em informações, o que inclui serviços de investimentos,distribuição e 
pesquisa. A tecnologia da informação pode melhorar a oferta desses 
produtos ou torná-los mais prontamente acessível (CHURCHILL et 
al. 2000, p.44). 
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3.1.1.5 Ambiente Ambiente Político e Legal 

 

 “O ambiente político-legal é formado por leis, órgãos governamentais e 

grupos de pressão que influenciam várias organizações e indivíduos” (KOTLER, P; 

KELLER, K, 2012, p.77). 

 Visto tal necessidade do comprimento das leis e obrigações de uma 

organização, a empresa Bella Doces atenderá aos seguintes aspectos: 

 

Quadro 5 Decretos regulamentadores 

 
Fonte: Os autores (2016). 

 

3.1.2 Análise do Microambiente 

  

 Após uma análise de ambiente externo, o próximo passo é investigar o 

microambiente. Isso porque, entender os aspectos internos que podem influenciar 

no desenvolvimento da empresa é de extrema importância. 

 

O microambiente é constituído por forças próximas a 
empresa que afetam sua capacidade de atender seus 
clientes - empresas, fornecedores, empresa do canal de 
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marketing, mercado de clientes, concorrentes e públicos 
(KOTLER apud ALVES 2013, p.13). 

 

Cada componente do microambiente tem papel fundamental no que diz 

respeito ao sucesso de uma organização. Procurar entender cada um deles e fazer 

com que sejam eficientes é zelar pela saúde da empresa. 

 

3.1.2.1 Estudo dos clientes 

 

“A empresa precisa estudar detalhadamente o cincos tipos de mercado de 

cliente” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p.57). 

O autor caracteriza os mercados de clientes da seguinte forma: os mercados 

organizacionais; o mercado de consumidores; o mercado governamental; mercado 

revendedor e por último o mercado internacional. A Bella Doces atenderá o mercado 

de consumidores, o mercado revendedor e o mercado organizacional. Omercado de 

consumidores é o mais relevante para o empreendimento, então, manter um bom 

relacionamento com os clientes, fidelizá-los por intermédio de um atendimento 

cordial, preços competitivos, qualidade e variedade de produtos serão fundamentais.  

 

3.1.2.2 Estudo dos concorrentes 

 

Análise da concorrência é o processo de identificar, avaliar e selecionar os 
principais concorrentes. o segundo passo é o desenvolvimento das 
estratégias competitivas de marketing que posiciona solidamente a empresa 
contra seus concorrentes e lhe confiram a maior vantagem competitiva 
possível. (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p.466) 

 

O estudo dos concorrentes é importante para saber quais são as práticas que 

fazem dos concorrentes, empresas sobreviventes no mercado e quais as ações que 

não obtiveram êxito, identificar os acertos e erros das concorrentes, para assim 

selecionar e utilizar somente as melhores práticas.  

Para conhecer as ações realizadas pela concorrência, foi realizado 

Benchmarking nas distribuidoras de maiores movimentações da cidade e também 

nas empresas proximidades onde a Bella Doces atuará.  
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Na utilização da ferramenta do Benchmarkingfoi analisadoas distribuidoras 

concorrentes e realizado uma classificação de 1 a 5, sendo 1 para péssimo e 5 para 

ótimo para cada item abordado. A pesquisa abrange os itens, preço, qualidade do 

atendimento, variedade dos produtos oferecidos, a localização dos 

estabelecimentos, qualidade dos produtos, organização da loja, espaço de 

circulação, estacionamento e visualização do estoque. 

 

Quadro 6 Análise dos concorrentes 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

A distribuidora Bella Doces possui com um amplo espaço interno que 

favorece a circulação entre as gôndolas, os clientes podem utilizar carrinhos de 

compra e também permite que várias pessoas possam transitar ao mesmo tempo, 

vale ressaltar que neste aspecto a concorrente Stop Doces, deixa a desejar, pois 

não possuir o espaço adequado.  

O estoque da Bella Doces não será visível, para tornar o ambiente de 

compras mais agradável e harmonioso. Os benefícios aos clientes ainda 

contemplam estacionamento com marcação de vaga para idosos e portadores de 

necessidades especiais totalmente gratuito e paraciclos com 5 vagas para bicicletas, 

itens que não possuem em nenhuma outra empresa do segmento. 
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3.1.2.3 Estudo dos fornecedores 

 

“Os fornecedores constituem um elo importante no sistema geral da entrega 

de valor para o cliente da empresa. Eles oferecem recursos necessários para a 

empresa produzir seus bens e serviços” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p.57). 

Entende-se como fornecedor as pessoas e empresas que fornecem 

equipamentos e matérias primas, para fabricação ou venda de bens ou serviços. 

Devido a ampla variedade de produtos oferecidos no ramo de distribuidoras, 

pode se afirmar que a Bella Doces possuirá diversos fornecedores, para garantir a 

variedade de produtos. A decisão de compra será baseada em critérios de prazo de 

pagamento, qualidade dos produtos, prazo de entrega e preço competitivo. 

 

3.2 MATRIZES DE MARKETING 

 

3.2.1 Balanced Scorecard (BSC) 

 

Essa técnica focaliza quatro dimensões (chamadas perspectivas) 
importantes do desempenho da empresa, cada uma das quais 
desdobra-se em medidas específicas, que podem dividir-se em 
indicadores. (MAXIMIANO, 2000, p. 425). 
 

O Balanced Scorecard (BSC) refere-se ao desempenho da empresa, isto é, 

as estratégias para atingir os objetivos traçados por ela nos indicadores de clientes, 

financeiro, processo interno do negócio, aprendizado e crescimento, conforme 

quadro 6.  

Clientes: o atendimento deve valorizar a cordialidade e as necessidades de 

cada cliente, nesse aspecto o objetivo é compreender os interesses da empresas 

aliados a satisfação dos clientes, e para isso serão realizadas de pesquisas de 

satisfação com o interesse de adequar a empresa as necessidades dos clientes e 

alcançar os maiores índices de aceitação do mercado. 

Financeiro: Para garantir uma saúde financeira para a empresa, os 

indicadores e controles contábeis serão analisados frequentemente pelos sócios, a 
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fim de alcançar as metas de lucratividade e faturamento estabelecidas conforme 

quadro 6. 

Processos Internos do Negócio: a organização dos produtos e reposições são 

fatores que requerem atenção, pois refletem diretamente na opinião do cliente sobre 

o estabelecimento, a fim de garantir um ambiente harmonioso para compras a Bella 

Doces realizará os processos de organização antes da abertura da loja ao público e 

em horários de menor fluxo de clientes, utilizará a filosofia dos 5s. Para integralizar 

os colaboradores e fortalecer o clima organizacional a distribuidora realizará 

confraternizações mensais para divulgação de resultados e comemorações dos 

aniversários do mês. 

Aprendizado e Crescimento: Acompanhar as práticas do mercado na área de 

vendas, realizar treinamentos com os colaboradores para cada vez mais aprimorar 

as técnicas e argumentação de vendas. E no 3 ao 4 ano da empresa abrir uma nova 

filial. 

 

Quadro 7 Balanced Scorecard 

DIMENSÃO INDICADOR      2017 2018 2019 

CLIENTES 
Satisfação Clientes > 80 > 82 > 84 

Imagem da Marca % 0% 10% 15% 

FINANCEIRO 
Faturamento R$ 1.185.731,52 1.482.093,76 1.778.456,00 

Lucratividade % 4 7 9 

PROCESSOS 
INTERNOS 

Clima Organizacional 80,00% 82,00% 85,00% 

Implementação5S 80% 90% 90% 

APRENDIZADO e 
 EXPANSÃO 

Número TotalFiliais 1 1 2 

Plano de Treinamento 80% 80% 80% 

Fonte: Os autores (2016). 
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3.2.2 Estágio de desenvolvimento (ADL) 

 

Qualquer produto ou serviço tem um ciclo de vida, no qual não é provável 

prever qual será a duração de cada um dos ciclos. De acordo com KOTLER; 

ARMSTRONG (2007, p. 243) o ciclo de vida dos produtos apresentam cinco 

distintos estágios: desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade e declínio. 

A Bella Doces está na transição do desenvolvimento para a introdução, está 

na fase de ajustar as estratégias da empresa e prestes a dar início às atividades. 

 

 

 

3.2.4 Análise Swot 

 

A avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma 
empresa é determinada análise SWOT (dos termos em inglês :strenghts, 
weaknesses, opportunities, threats). Trata-se de um meio de monitorar os 

ambientes externos e internos (KOTLER; KELLER, 2012, p.49). 
 

As estratégias para um planejamento através da análise SWOTdevem manter 

os pontos fortes e reduzir os pontos fracos, no qual deverão ser aproveitados as 

oportunidades e proteger-se das ameaças. Desta forma, a organização poderá 

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

podem ser corrigidos. 

 

  



43 

 

 

  

Quadro 8 mostra a análise da Bella Doces 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

 

3.3 MIX DE MARKETING 

 

 Pode-se dizer que para uma organização, um das questões mais importantes 

são as decisões tomadas pelo departamento de marketing. Este processo engloba 

questões referentes a aspectos diretamente ligados com aquilo que a empresa 

oferecerá aos clientes, sendo este um composto de marketing. “O composto de 

marketing é o conjunto de quatro ferramentas que a empresa utiliza na criação de 

valor para o cliente: produto, preço, promoção e ponto de distribuição”. (FERREIRA 

et. al. apud BASTOS, 2009, p. 25). 
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3.3.1 Produto 

 

A atividade principal da Bella Doces será a comercialização de produtos 

industrializados. A distribuidora pretende comercializar doces, embalagens e artigos 

para festas, para atender a demanda dos clientes da regional Cajuru. Assim, as 

vendas serão tanto em embalagens unitárias, como em fardos, packs, sacos e 

caixas. 

 

3.3.2 Preço 

 

A política de preço da Bella Doces será pensada de tal forma que o mesmo 

possa trazer lucro, mas ao mesmo tempo seja atrativo para os clientes. Ou seja, 

nem tão caro que desestimule a compra, mas também não tão barato que possa 

desinteressar quem vai comprar, visto que, geralmente as pessoas associam o 

barato com baixa qualidade. 

 

3.3.3 Praça 

 

A Bella Doces comprará os produtos diretos dos fabricantes e de empresas 

de representantes comerciais e realizará a venda no ponto de venda situado na Rua 

Filipinas, 430, Cajuru. 

A loja funcionará das 08h30 às 18h30 de segunda a sexta-feira e aos 

sábados 09H00 das 13H00 horas. Os clientes também poderão realizar cotações e 

reservas dos produtos por email, redes sociais e por telefone. 

 

3.3.4 Promoção 

 

A Bella Doces realizará atividades baseadas em estratégias promocionais, as 

quais terão como objetivo principal atrair a atenção do cliente. 

A divulgação da empresa se dará em redes sociais, página personalizada na 

internet, anúncios no jornal do bairro, panfletagem com anúncios de promoções, 
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divulgação em carros de som nas ruas próximas da distribuidora e nos bairros da 

regional Cajuru. 

 

3.4 IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE DO PLANO DE MARKETING 

 

“A implementação de marketing é o processo que transforma os planos de 

marketing em ações para que os objetivos estratégicos de marketing sejam 

definidos” (KOTLER;ARMSTRONG, 2007, p 44).  

A implementação do plano de marketing consiste em aplicar as análises 

realizadas no plano de marketing já citadas anteriormente para que proporcione o 

alcance dos objetivos da empresa. 

 Posterior ao período de aplicação das estratégias a empresa realizará uma 

análise dos resultados, e nos aspectos que não forem totalmente satisfatórios 

mudará de estratégia. 
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4 PESQUISA 

 

4.1 PLANO DE PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Na busca por informações que pudessem agregar valor ao projeto e auxiliar 

em aspectos importantes do plano de negócios, foi utilizado a pesquisa quantitativa, 

aplicada por meio de um roteiro de perguntas na ferramenta de formulário online 

chamada Google Forms.  

Inicialmente as perguntas foram sobre, idade, sexo, renda, escolaridade entre 

outros aspectos em relação ao perfil do entrevistado. Depois as perguntas foram 

direcionadas a questões ligadas com o consumo e preferência na hora de comprar 

doces, embalagens e artigos para festa. O roteiro da pesquisa encontra-se no anexo 

A. 

 A escolha do universo da amostra foi efetuada de maneira probabilística onde 

a probabilidade é aleatória e cada elemento da população pode participar da 

amostra. Para chegar no resultado de 384 da amostra, é utilizados as seguintes 

conotações e valores, N (total da população de Curitiba, aproximadamente 

1.893.997 pessoas), Z (nível  de confiança de 95% encontrado na tabela Z referente 

a 1,96), p (verdadeira probabilidade de 50%) e o E (denominado erro amostral de 

5%). 

 

4.2 PESQUISA QUALITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa teve como foco principal aprofundar as informações 

sobre consumo de doces, embalagens e artigos para festa. Foram realizados 

perguntas direcionadas às pessoas que trabalham no ramo de confeitaria e eventos, 

a pesquisa busca chegar ao valor mais próximo dos gastos e preferências desse tipo 

de público. 

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário virtual, com a ressalva 

que os entrevistados compreendem o público que trabalha no ramo alimentício e de 

eventos e que mensalmente adquire esses produtos, ou seja, confeiteiras, 
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cerimonialistas e afins. O questionário da pesquisa qualitativa encontra-se no anexo 

B. 

O meio escolhido para lançar a pesquisa foi um grupo fechado de uma rede 

social, que possui na sua grande maioria mulheres empreendedoras que 

compartilham informações de utilidade pública e vendem produtos e serviços que 

produzem formal ou informalmente. 

 

4.3 BENCHMARKING 

 

No desenvolvimento do presente trabalho, a utilização do benchmarking teve 

como principal foco, identificar os principais pontos positivos e negativos dos 

concorrentes próximos, como também de estabelecimentos localizados na região 

central, e busca assim encontrar a metodologia mais adequada de empresa para 

que o novo empreendimento seja viável, e também, para esse se aproximar ao valor 

de consumo médio dos clientes. 

A ferramenta foi concretizada com visitas presenciais dos integrantes da 

equipe nos estabelecimentos concorrentes, e auxiliada com a ajuda de um 

questionário elaborado pelos integrantes deste trabalho, que por meio de perguntas 

objetivas, como números de funcionários, forma de pagamento, horário de 

funcionamento, número de vendedores, número de repositores, entre outras.  

Na pesquisa de campo foi identificado questões operacionais e 

administrativas. Na função de operador de caixa, foi constatado que as lojas 

possuem em média três colaboradores. Na função de vendedor as distribuidoras 

possuem de um a dois funcionários e para a atividade de repositor duas pessoas em 

média desempenham essa função na loja. 

A forma de pagamento mais utilizada constatada em todas as empresas é o 

pagamento em espécie, cartão de crédito e cartão de débito, mas somente em uma 

delas o parcelamento é aceito. Foi verificado que a maioria das empresas do 

segmento mantém o estoque visível no interior do estabelecimento, e que muitas 

vezes esse estoque dificulta o acesso e a circulação dos clientes. 
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5 PLANO ADMINISTRATIVO 

 

5.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

Os colaboradores são fundamentais para que a Bella Doces, possa ser uma 

empresa reconhecida no mercado e assim alcançar seus objetivos. A Gestão de 

Pessoas tem o papel de valorizar os profissionais.  

 

A Gestão de Pessoas é o conjunto integrado de atividades de especialistas 
e de gestores - como agregar, aplicar , recompensar, desenvolver, manter e 
monitorar pessoas - no sentido de proporcionar competência e 
competitividade a organização (CHIAVENATO, 2008, p.9) 

 

As ações serão concentradas em proporcionar aos colaboradores condições 

favoráveis para o desenvolvimento de competências profissionais, incentivo à 

realização de cursos e treinamentos, dentro da empresa o funcionário terá um 

ambiente agradável para refeição e descanso, também será valorizado os 

profissionais por meio de folgas e premiações por atingimento de metas. 

 

5.2 QUADRO FUNCIONAL E DESCRIÇÃO DE CARGOS  

 

A empresa iniciará suas atividade com 3 colaboradores, conforme quadro 9, 

além dos 3 sócios, que inicialmente além da gestão da empresa  realizarão o auxílio 

nas atividades operacionais e de vendas. O salário dos colaboradores atenderá ao 

piso salarial do Estado do Paraná, conforme a Lei 18766 - 01 de Maio de 2016. 

 

Quadro 9 - Quadro Funcional 

QUADRO FUNCIONAL 

Função Nº de funcionários Salário 

Operador de Caixa 1 R$1.190,20 

Repositor de Mercadorias 2 R$1.190,20 

Fonte: Os autores (2016). 



49 

 

 

  

 

A descrição da atividade de cada colaborador segue a orientação do 

Ministério do Trabalho conforme quadro 10. 

 

Quadro 10 Descrição de Cargo 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

5.4 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

Ficará sob ofício dos sócios selecionar os candidatos para preencher as 

vagas de emprego em aberto, analisar o perfil dos candidatos. 

Tendo em vista que a sócia Bianca Bianchini é formada em recursos 

humanos, possui capacidade de realizar o recrutamento e seleção dos candidatos, 

ela se responsabilizará pelo procedimento. 
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5.5 TREINAMENTO 

 

Os treinamentos serão realizados na própria distribuidora, e administrados 

pelos sócios. Neste treinamento será repassado aos colaboradores, as regras da 

empresa, como também, a utilização dos equipamentos de trabalho e atendimento 

ao cliente. 

No caixa os treinamentos serão relacionados com aspectos relacionados a 

contagem de dinheiro, operação do sistema de informática da empresa e 

atendimento ao cliente. 

Em relação ao cargo de repositor, os treinamentos serão relacionados com 

técnicas de vendas, como também o uso da promoção de marketing no que diz 

respeito a disposição dos produtos. 
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6 PLANO OPERACIONAL 

 

“O plano operacional trata da organização interna da empresa na execução 

de suas tarefas” (LACRUZ, 2008, p. 89). 

 

6.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

6.1.1 Infraestrutura e layout 

 

Segundo Lacruz (2008, p.89) para determinar a estrutura organizacional da 

empresa, é preciso levar em conta “informações sobre a localização” a fim de que se 

monte uma “ótima infra-estrutura para ter um bom retorno”. 

Quanto à localização, conforme disposto no item 2 deste trabalho, pode-se 

dizer que este fator favorece a atividade ora estudada. Além disso, o imóvel favorece 

bastante a atividade, por conta de diversos atributos, os quais serão detalhados a 

seguir.  

O espaço físico da distribuidora possui 223,12 metros quadrados sendo 

dividida da seguinte forma: 149,60 metros quadrados pertencem ao pavimento 

térreo que será destinado à área de vendas, e no mezanino o espaço é de 73,52 

metros quadrado sendo este destinado ao estoque e escritório da empresa. Nos 

fundos da empresa há 42 metros destinados à sala de descanso dos colaboradores 

e uma cozinha com os devidos equipamentos. 

A distribuidora possui 3 (três) banheiros: 1 (um) exclusivo para clientes, 1 

(um) exclusivo para funcionários e 1 (um) para armazenamento de materiais de 

limpeza e higiene da empresa. Além disso, possui estacionamento para 8 veículos, e 

destas, 1 (uma) vaga é destinada para idosos e 1 (uma) vaga especial para 

portadores de necessidades especiais. 

O layout da loja será estruturado de forma organizada para facilitar o acesso 

aos produtos nas gôndolas. Os itens serão divididos de acordo com os 3 segmentos 

(doces, embalagens e artigos para festa) e armazenados de acordo com o gênero e 
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marca de cada produto. O espaço destinado aos corredores da área de compras 

será dimensionado para permitir que sejam utilizados os carrinhos de compras. 

Ao entrar na loja o cliente poderá escolher os produtos de acordo com a 

preferência e consultar o preço na gôndola. Ao finalizar as escolhas o cliente se 

encaminhará ao caixa (check-out) para registro e pagamento dos produtos 

adquiridos. Veja-se abaixo na figura 3, qual deverá ser a disposição da área de 

vendas: 

 

Figura 3 Layout 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

6.1.2 Equipamentos, Mobiliários e Utensílios 

 

A Bella Doces contará com o suporte de equipamentos para otimizar os 

processos de atendimento ao cliente e gestão da empresa.  
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Das visitas a outras distribuidoras, listaram-se diversos equipamentos 

necessários ao andamento do negócio. Estes equipamentos foram separados de 

acordo com o local de instalação conforme o quadro abaixo: 

Quadro 11 Equipamentos 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

6.1.3 Política de compras 

 

A compra de produtos para a organização depende de uma grande análise 

que se inicia com o levantamento de empresas fornecedoras de doces, embalagens 

e artigos para festa. Nessa primeira etapa do levantamento cabe verificar as 

condições de compra e de pagamento, tempo de lead time, variedade e qualidade 

dos produtos.   

Com essas informações é possível selecionar as empresas que apresentam 

as melhores condições, para então realizar os pedidos. Importante mencionar que 

uma análise de desempenho dos fornecedores é necessária, para verificar se estes 

estão cumprindo as atribuições que lhe cabem.  
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A função de compra de produtos será de responsabilidade dos sócios, 

visando uma negociação por preços mais competitivos e uma análise de quantidade 

de estoque para evitar perda e excessos. 

 

6.2 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

 O plano de implementação da empresa requer vários processos de organização e 

para distribuir as tarefas, será utilizado a ferramenta 5W2H. 

 

Essa ferramenta gerencial recebeu esse nome devido a primeira letra das 
palavras em inglês:What(o que será feito); Who (quem fará); When (quando 
será feito); Where (onde será feito); Why (por que será feito); How (como 
será feito); HowMuch (quanto custará) (SEBRAE, 2010, p.73). 

 

 A ferramenta 5W2H auxilia no direcionamento do que fazer,  prazos, custos, 

quem será o responsável e porque será feito. 

 Os primeiros passos a serem solucionados refere-se a regulamentação do 

empreendimento, que envolve a liberação dos órgãos governamentais. Em consulta 

ao site da Prefeitura Municipal de Curitiba, verificou-se que existem alguns custos 

para a expedição de alvará de funcionamento, alvará do corpo de bombeiros, 

vigilância sanitária e taxas de abertura. 

A Segunda etapa refere-se a compra de mobiliário, equipamento e utensílios, 

seguido das contratações de colaboradores, compra de mercadorias e preparativos 

de inauguração.  

Veja-se abaixo a aplicação da ferramenta 5W2H para a implementação da 

Bella Doces:  
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Quadro 12: Plano de Implementação 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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6.3 PLANO DE INFORMÁTICA 

 

O sistema de gestão de financeira, estoque e clientes da Bella Doces, 

utilizará um software chamado ConnectPlug. 

O programa ConnectPlug será responsável pelos registros do ponto de venda 

(PDV) - frente de caixa, cadastro de clientes, produtos, fornecedores, gerenciamento 

de estoque, controle de compras, relatórios contábeis e processos financeiros. Este 

software envia os dados financeiros diretamente para o contador para que ele possa 

realizar os procedimentos contábeis.  

Para realizar as vendas no caixa serão utilizados equipamentos de 

informática denominados impressoras fiscais os quais emitirão NFC-e - Nota Fiscal 

Eletrônica de Consumidor. De acordo com a SEFAZ do Paraná - Secretaria de 

Estado da Fazenda, a NFC-e beneficia o consumidor com facilidade de análise das 

informações da veracidade do documento fiscal, e para o comércio tem benefícios 

como economia, agilidade, flexibilidade e inovação.  

 

6.4 PLANO DE QUALIDADE 

 

A distribuidora pretende ser reconhecida pela qualidade, tanto dos produtos 

comercializados quanto pelo bom atendimento.  

 Para melhor satisfação dos clientes, será disponibilizado atendimento de 

cordial e personalizado de forma a sempre procurar saber se o cliente encontrou 

tudo que procurava e se necessita de algum auxílio ou informação.  

E para que os clientes possam identificar este comprometimento serão 

mantidos os produtos organizados nas gôndolas, etiquetas de preços disponíveis 

para fácil verificação, disponibilidade dos colaboradores e também a limpeza do 

estabelecimento como um fator importante. A manutenção da organização e limpeza 

do estoque será um também um diferencial entre a Bella Doces e seus 

concorrentes.  
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7 PLANO FINANCEIRO  

 

 A análise financeira foi baseada em pesquisas de benchmarking dividas em 

duas etapas.  

Na primeira etapa da pesquisa foram identificados dados relevantes em lojas 

do ramo, como número de funcionários, a existência de estacionamento, forma de 

pagamento, organização da loja, estoque visível, média de preço praticado e número 

de clientes que saíram destas lojas com sacolas no período de 1 hora. Foram 

visitadas 6 distribuidoras sendo uma situada no mesmo bairro do empreendimento 

Bella Doces. 

Para fazer a previsão de vendas, foi feito um levantamento do número de 

pessoas que entraram em empreendimentos similares (inclusive na principal 

concorrente) e saíram com sacolas, no período de uma hora. Com essas 

informações foi realizado um cálculo por média, que resultou no número aproximado 

de 58 compradores por hora, conforme apresenta o quadro 13. Tendo em vista que 

o atendimento diário será de 10 horas, 22 dias por mês e, considerando que cada 

cliente comprará no mínimo três itens, o valor resultante de unidades por mês será 

de 38.280.  

Igualmente, para se saber qual é o número final da provável quantidade de 

itens que serão comercializados por mês, deve-se ainda levar em conta que o 

mercado da região será dividido com o novo empreendimento. Neste sentido, parece 

razoável estimar que a Bella Doces dominará 30% do mercado local nos períodos 

de alta demanda, alcançando 11.484 itens por mês.  

No período de baixa demanda, todavia, o total de itens vendidos, em uma 

perspectiva muito pessimista, corresponderá à metade desta estimativa, ou seja, 

5.742 itens por mês, considerando ainda uma fatia de 30% do mercado. É 

importante mencionar que os meses em que se espera um aumento na demanda 

são abril (páscoa), junho (festa junina), outubro (dia das crianças e Halloween), e 

dezembro (festas de encerramento).  

Para obter-se o Ticket Médio, foi feita uma pesquisa com consumidores de 

doces, embalagens e artigos de festa via formulário anexo B, especialmente 
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direcionado para os segmentos correspondentes via internet. Perguntou-se qual o 

consumo mensal (em reais) referente a cada um destes segmentos. Através da 

média aritmética ponderada dos resultados, chegou-se ao valor final médio de 

vendas por cliente. 

 

Quadro 13  Benchmarking 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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Quadro 14: Demonstração do cálculo da Participação de Mercado 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.1 PREMISSAS 

 

Para a análise do Plano Financeiro, é necessário partir de algumas 

premissas, as quais foram definidas ora para atender necessidades da própria 

atividade, ora pelo mercado.  

Parte-se do princípio que serão necessários R$ 60 mil com mobiliário e 

R$7450,00 com computadores, por exemplo. Ademais, também foram consideradas 

as despesas com a inauguração, e divulgação.  

Estes valores, bem como a projeção do ticket médio, despesas 

administrativas, com impostos e tarifas de cartão, também foram previstas.  

Além disso, para o cálculo financeiro, levou-se em conta quais serão os 

prazos de recebimento dos clientes e o de pagamento dos fornecedores.  

Vejas-se abaixo o quadro com as premissas consideradas: 
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Quadro 15 – Premissa 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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7.2 PROJEÇÕES DE VENDAS 

 

Conforme informado anteriormente, para fazer a previsão de vendas (em 

ítens), foi feito um levantamento do número de pessoas que saíram com sacolas, de 

empreendimentos similares (inclusive na principal concorrente), no período de uma 

hora. De posse desta informação, não foi difícil projetar a quantidade de itens 

vendidos por mês.  

Considerando-se (i) a sazonalidade natural da atividade; (ii) a divisão do 

mercado que passará a existir entre a Bella Doces e a Distribuidora já existente na 

região; e (iii) três possíveis cenários de vendas que variam conforme a evolução da 

conquista do mercado regional em função do tempo; tem-se o quadro no qual 

constam projeção de vendas (em itens) conforme segue: 

 

Quadro 16: Projeção de vendas 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

Como se vê, o quadro considera que no primeiro ano de exercício, as vendas 

corresponderam a somente 80% do que foi projetado no levantamento em campo. 
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Por sua vez, a projeção do segundo ano contempla a exata medida do levantamento 

em questão. Por último, levou-se em conta um aumento nas vendas na ordem de 

20% em cada segmento. De se observar que todas as projeções consideram a 

sazonalidade e a divisão do mercado.  

Importante mencionar que mesmo que o montante necessário de venda de 

itens para cobrir os custos operacionais e atingir o ponto de equilíbrio financeiro da 

sociedade seja bem inferior ao que foi projetado, este patamar se apresenta factível 

em função da confiabilidade do levantamento do que já se opera na região pela 

principal concorrente. É exatamente por conta disso que estes números de ítens que 

se almeja vender por ano, conforme o quadro que segue:  

 

Gráfico 1 - Objetivos de vendas 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.3 RECEITAS 

 

As receitas da Bella Doces, diretamente proporcionais às vendas, 

apresentaram variância em função do tempo. Em alguns meses, como abril, junho, 

outubro e dezembro, devido à sazonalidade, as receitas tenderão a serem maiores.  
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Além disso, a cada ano, o valor correspondente às receitas deve apresentar 

um aumento proporcional em relação ao período imediatamente anterior em função 

de fatores como o ganho de mercado e o esperado aquecimento da economia, por 

exemplo. Veja-se como isso se projeta nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico 2 - Receitas de vendas ano 1 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

Gráfico 3 - Receitas de vendas ano 2 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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Gráfico 4 - Receitas de vendas ano 3 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.4 CUSTOS E DESPESAS 

 

As despesas previstas se dividem em fixas e variáveis. As fixas se referem às 

administrativas ao passo que as variáveis são aquelas atinentes às vendas. Veja-se 

abaixo, com detalhes: 

 

Quadro 17 - Despesas administrativas (Fixas) 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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Quadro 18 - Despesas administrativas (Variáveis) 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

Quadro 19 - Impostos Diretos 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.5 FLUXO DE CAIXA 

 

A análise do indicador em questão é extremamente importante para o 

desenvolvimento sadio das finanças de qualquer sociedade. . 

Muitas pessoas costumam organizar seu fluxo de caixa através do extrato 

do banco ou do cartão de crédito, fazem anotações em sua agenda, e em alguns 

casos, até montam planilhas eletrônicas para facilitar o controle de suas finanças 

pessoais, evitando assim passar o mês sem liquidez. É comum observar-se que 

algumas donas de casa, além de terem, seu fluxo de caixa (nem que seja na 

memória), ainda projetam seu orçamento financeiro no tempo para saber quanto 

poderão gastar até o final do mês. 
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Entre três principais razões de falências ou insucessos das empresas, uma 

delas é a falta de planejamento financeiro ou a ausência total de fluxo de caixa e sua 

previsão (ou seja, a projeção das receitas e as despesas da empresa).   

 

Sem um fluxo de caixa projetado a empresa não sabe antecipadamente 
quando precisará de um financiamento ( e normalmente saí desesperada, 
quando seu caixa estoura, fazendo as piores operações que existem: 
cheque especial, desconto de duplicatas...) ou quando terá, ainda que 
temporariamente, sobra de recursos para aplicar no mercado financeiro 
(ganhando juros, reduzindo o custo do capital de terceiros emprestado). Daí 
os insucessos financeiros (MARION, 2009, p.118). 

 

Desta forma, fica óbvio que sem o controle do fluxo de caixa fica quase 

impossível projetar um planejamento financeiro. Em outras palavras, sem o controle 

do fluxo de caixa é impossível ter uma administração sadia. 

Para Padovese (2004, p.51), o fluxo de caixa “se define como o conjunto de 

informações do movimento de caixa relativo às contas representativas de caixa, 

bancos e aplicações financeiras”.  

A evolução do fluxo de caixa da Bella Doces, no período inicial de 

funcionamento da sociedade, até o décimo primeiro mês de atividade, se demonstra 

em tendência de queda seguida por uma relativa estabilização.  

A estabilização do indicador se converte em uma tendência ascendente a 

partir do segundo ano de funcionamento. Esta ascensão se explica pela acumulação 

das entradas no caixa da sociedade (uma vez que no modelo utilizado para projeção 

não foi considerado o reinvestimento do lucro, tampouco sua distribuição aos 

sócios). Abaixo, uma demonstração gráfica da projeção da evolução do fluxo de 

caixa da BellaDoce 
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Gráfico 5 - Evolução do Fluxo de Caixa 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.6 INDICADORES  

 

7.6.1 VPL - Valor Presente Líquido  

 

De acordo com GITMAN (2002, p.329) o VPL (valor presente líquido) é 

conceituado como um custo de oportunidade, o qual se resume no retorno mínimo 

necessário (obtido por meio de uma projeção) o qual deve ser comparado ao ganho 

em investimento do montante correspondente no mercado financeiro.  

O cálculo da VPL é obtido subtraindo-se o investimento inicial do valor 

presente das entradas de caixa, descontadas a uma taxa igual ao custo de capital 

da empresa. 

Na tomada de decisão de investimento, se o VPL for maior que zero a 

empresa obterá um retorno maior do que seu custo de capital, aumentando o custo 

de mercado da empresa esse for menor que zero não há razões para investir, pois o 
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retorno de investimento é inferior ao capital investido, causando prejuízos 

financeiros. A Bella Doces demonstrará que ao utilizar seu VPL atingirá R$ 144.067, 

tendo uma taxa de 1,50% anual. 

 

Quadro 20 - Valor presente líquido 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.6.2 TIR (Taxa Interna de Retorno) 

 

A taxa interna de retorno é definida como a “taxa de desconto que iguala o 

valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial referente a um projeto” 

(GITMAN 2002, p.330). 

A TIR da Bella Doces resultará uma taxa de 5,32% no período de 3 anos 

projetados. 

 

Quadro 21 - Taxa interna de retorno 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.6.3 Payback 

 

“O período de paybacké o período de tempo exato necessário para a 

empresa recuperar seu investimento inicial em um projeto, a partir das entradas de 

caixa” (GITMAN 2002, p.327). A Bella Doces poderá recuperar os investimentos em 

torno de 18 meses, tornando-se menor o risco de perdas, conforme o decorrer dos 3  

anos projetados. 
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Quadro 22 - Payback 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.6.4 Ponto de equilíbrio 

 

O ponto de equilíbrio da Bella Doces, demonstrado na tabela abaixo, informa 

que para manter o resultado zero, ou seja, para não apresentar lucro e nem prejuízo, 

deve-se obter uma receita de R$59.204,99 mensais, a qual se contrapõe ao total de 

gastos fixos e variáveis de mesmo valor. Veja-se: 

 

Quadro 23 - Ponto de equilíbrio 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

A mesma informação também está disposta em forma de gráfico, a saber: 
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Gráfico 6 - Ponto de equilíbrio 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.7 ANÁLISE CVL (Custo-Volume-Lucro) 

 

Essa análise permite avaliar os resultados em relação a meta estabelecida. 
Mostra-se que o Grau de Comprometimento da Receita (GCR), derivado 
dessa análise, é um indicador importante para a análise de viabilidade de 
projetos. (SOUZA, 2011, p. 171). 

 

Na análise CVL a Bella Doces utiliza dados como custos fixos, despesas 

variáveis, custo médio de comprae ticket médio (preço médio de venda do item), 

para localização da margem de contribuição. “O ponto de equilíbrio corresponde á 

quantidade mínima a ser produzida e vendida, em certo período, para que todos os 

custos operacionais sejam ressarcidos”(SOUZA, 2011, p. 172). 

De acordo com quadros abaixo, pode-se observar que a análise contribuirá 

para constatar aproximadamente qual o ponto de equilíbrio que a Bella Doces deve 

atingir. O ponto de equilíbrio refere-se a quantidade de itens tem-se que ser 

vendidos para pagar todas os custos e despesas obtidos no período. Por conter um 

mix de produtos extenso a análise será com 3 segmentos (doces, embalagens e 

artigos para festa), portanto conforme a no quadro 25, demonstra o ponto de 

equilíbrio em quantidades (Q) e em valor (R$) que a empresa deve atingir em cada 
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segmento, considerando a participação em porcentagem de cada segmento. Ainda 

demonstra o quadro 25 que em média, reunindo todos os segmentos, aproximando 

os valores a chegar ao ponto de equilíbrio da empresa. 

 

Quadro 24 - Premissas CVL 

 
Fonte: Os autores (2016). 

 

Quadro 25– Cálculo CVL 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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7.8 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Segundo Gitman (2012, p. 72) o Balanço Patrimonial é constituído pelo ativo, 

que compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos 

controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros, 

originados de eventos ocorridos. Além do ativo, o passivo é outro elemento 

importante do Balanço Patrimonial. Este outro elemento compreende as origens de 

recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos 

ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação.  

Por sua vez, ainda para o mesmo autor, o Patrimônio Líquido é o elemento 

que representa os recursos próprios da Entidade, e seu valor é a diferença positiva 

entre o valor do Ativo e o valor do Passivo. 

O balanço patrimonial da Bella Doces confronta as contas do ativo e do 

passivo do período de 3 anos. É de se ter em conta que os valores do ativo e do 

passivo, bem como o dos lucros acumulados, crescem em função do tempo, 

conforme o desenvolvimento da sociedade veja-se: 
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Quadro 26 - Balanço Patrimonial 

 

Fonte: Os autores (2016). 
 

7.9 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

“A demonstração do resultado do exercício demonstra receitas e despesas do 

período, evidenciando o lucro líquido no fim do exercício” (FRANCO, 2009, p. 250). 

 

O demonstrativo de resultado do exercício (DRE) é uma demonstração 
contábil que apresenta o fluxo de receitas e despesas, que resulta em 
aumento ou redução do patrimônio líquido entre duas datas. Ele deve ser 
apresentado de forma dedutiva, isto é, inicia-se com a receita bruta 
operacional e dela deduz-se custos e despesas, para apurar o lucro líquido. 
(HOJI, 2012, p. 249) 

 

Ele deve ser apresentado de forma dedutiva, ou seja, inicia-se com a receita 

bruta operacional, para então deduzir-se dela os custos e despesas, de forma a 

apurar-se o lucro líquido. 
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Veja-se que, para o caso em estudo, o encontro das projeções dos próximos 

3 anos de despesas e da receita líquida resulta em um lucro líquido de 

aproximadamente R$ 66,6 mil no primeiro ano de atividade, R$ 125,7 mil no 

segundo ano, e R$ 180,7 mil no terceiro ano. Em termos percentuais, pode-se dizer 

que a projeção do lucro operacional se desenvolverá, de acordo com o período, 

entre os percentuais de 5,62% no primeiro exercício, 8,48% no segundo e 10,16% 

no terceiro. Abaixo, observa-se como nos três períodos projetados o importe 

referente à Receita Líquida supera o dasdespesas: 
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Quadro 27 - Demonstração de Resultados do Exercício 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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Gráfico 7 Demonstração de resultados 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.10 ANÁLISE DE LIQUIDEZ 

 

Segundo GITMAN (2002, p.109), “a Liquidez de uma empresa é medida pela 

sua capacidade para satisfazer suas obrigações de curto prazo, na data de 

vencimento”. As três medidas básicas de liquidez são: o capital circulante líquido,o 

índice de liquidez corrente e o índice de liquidez seco. 

 

7.10.1 Capital circulante líquido 

 

Ainda segundo o mesmo autor, “o capital circulante líquido, embora não seja 

um índice, é normalmente usado para medir a liquidez global da empresa” (GITMAN 

2002, p.109) 

Para calcular o capital circulante líquido da Bella Doces, é necessário subtrair 

o ativo circulante do passivo circulante. Segue o quadro com os resultados obtidos: 
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Quadro 28 - Capital Circulante Líquido 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.10.2 Índice de liquidez corrente 

 

“O índice de liquidez corrente, um dos índices financeiros mais comumente 

citados, mede a capacidade da empresa satisfazer suas obrigações em curto 

prazo.”(GITMAN, 2002, p.110) 

Ainda segundo este autor, o índice de liquidez é o resultado da divisão entre o 

ativo circulante pelo passivo circulante no mesmo período. Sempre que o resultado 

for maior do 1 (um), o ativo circulante deverá ser superior ao passivo, ou seja, 

haverá liquidez suficiente para fazer frente às despesas de curto prazo da 

organização.  

No caso da Bella Doces, o índice de liquidez corrente cresce em função do 

tempo e mais do que triplica em três anos, o que atesta uma grande saúde 

financeira projetada.  

 

Quadro 29 Índice de liquidez corrente 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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7.10.3 Índice de liquidez seco 

 

“O Índice de liquidez seco é semelhante ao índice de liquidez corrente, com a 

única diferença que exclui os estoques do ativo circulante da empresa, por ser 

geralmente o ativo de menor liquidez” (GITMAN, 2002, p. 110). 

Veja-se pelo quadro abaixo que, no ano 1, a exemplo do que ocorreu nos 

anos subsequentes, subtraiu-se o estoque do ativo circulante (R$ 1.536.261,00 - R$ 

842.978,00), e o resultado foi dividido pelo passivo circulante (R$ 693.283,00  ÷ R$ 

1.194.095,00). Observe-se que da mesma forma que o índice de liquidez corrente, o 

índice de liquidez seco também cresce em função do tempo. Em outras palavras, 

este índice de liquidez também favorece o empreendimento em todos os períodos 

analisados.  

 

Quadro 30 Índice de liquidez seco 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.10.4 Giro de estoque 

 

Ainda segundo o mesmo autor, “o giro do estoque geralmente mede a 

atividade, ou liquidez, dos estoques da empresa” (GITMAN, 2002, p.112).  

Para a obtenção deste indicador, basta dividir-se o custo dos produtos 

vendidos pelo valor relativo ao estoque. A grandeza obtida é diretamente 

proporcional à velocidade de giro do estoque.  
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Como o resultado obtido para o caso em estudo é muito próximo de 1 (um) 

para todos os períodos analisados, o estoque será praticamente renovado em 1 

(um) mês (com leve tendência decrescente).  

 

Quadro 31 Giro do estoque 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.10.5 Endividamento 

 

O endividamento geral é calculado pela divisão entre o montante exigível total 

pelo ativo total. Esta razão reflete: 

 

A proporção dos ativos totais da empresa financiada pelos credores. Quanto 
maior for esse índice, maior será o montante do capital de terceiros que 
vem sendo utilizado para gerar lucros (GITMAN, 2002, p.117) 

 

No caso da Bella Doces, o endividamento apresentará trajetória descendente 

em função do decurso do tempo uma vez que o ativo total tenderá a crescer de 

forma mais rápida do que o montante exigível no decorrer dos períodos projetados, 

veja-se a demonstração numérica no quadro que segue: 

 
Quadro 32 Endividamento 

 
Fonte: Os autores (2016). 
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7.10.6 Lucratividade 

 

I - Margem Bruta: 

A margem bruta mede a porcentagem de cada unidade monetária de venda 
que restou, após a empresa ter pago seus produtos. Quanto mais alta a 
margem bruta, tanto melhor, e menor o custo relativo dos produtos 
vendidos. (GITMAN, 2002, p.121). 

 

Ou seja, a margem bruta de lucratividade leva em consideração o lucro bruto 

dividido pelas vendas. No caso da Bella Doces, esse índice permanece constante 

em 21% nos três exercícios.  

 

II - Margem Operacional 

 

A margem operacional mede o que com frequência, se denomina lucros 
puros, obtidos em cada unidade monetária de venda. O Lucro operacional é 
puro no sentido de que ignora quaisquer despesas financeiras ou 
obrigações governamentais (juros ou impostos de renda) e considera 
somente os lucros auferidos pela empresa em suas operações (GITMAN, 
2002, p.122) 

 

Em outras palavras, o lucro operacional considera o lucro operacional dividido 

pelo montante de vendas. No caso da Bella Doces, o índice é crescente porque o 

lucro operacional tende a crescer com mais velocidade do que o montante de 

vendas. 

 

III - Margem Líquida 

 
A margem líquida mede a porcentagem de cada unidade monetária de 
venda que restou, depois da dedução de todas as despesas, inclusive o 
imposto de renda. Quanto maior for a margem líquida da empresa melhor. 
(GITMAN, 2002, p.121). 

 

Dito de forma diferente, a margem líquida é obtida pela razão entre o lucro 

líquido e as vendas. No caso da Bella doces, este índice cresce em função do tempo 

uma vez que o lucro líquido tende a crescer com mais velocidade do que as vendas, 

vejam-se os números constantes do quadro abaixo:  
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Quadro 33 Lucratividade 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

7.10.7 ROA - Taxa de Retorno sobre o Ativo 

 

A taxa de retorno sobre o ativo (ROA, do inglês returnon total assets) que é 
frequentemente chamada de retorno sobre o investimento da empresa, 
mede a eficiência global da administração na geração de lucros com seus 
ativos disponíveis. Quanto mais alta for essa taxa, melhor. (GITMAN, 2002, 
p.121). 

 

Esta taxa leva em conta o lucro líquido dividido pelo ativo total. No caso do 

empreendimento sob estudo, o índice é positivo em todos os períodos projetados, 

com crescimento do primeiro para o segundo e um leve declínio no terceiro ano, 

mas ainda assim, o terceiro ano os dados apresentam um índice maior que o 

primeiro. Veja-se o quadro a seguir: 

 

Quadro 34 Retorno sobre o ativo 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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CONCLUSÃO 

 

Para verificar se a Distribuidora de Doces é um empreendimento viável, é 

necessário comparar o resultado das projeções financeiras com o cálculo do VPL 

(valor presente líquido) a fim de se verificar se o investimento inicial do valor 

presente das entradas de caixa é superior ao custo de capital da empresa. 

Percebeu-se pelo presente estudo que o resultado da taxa de análise do VPL 

é maior que zero (mais precisamente 1,5) o que significa que a empresa obterá um 

retorno maior do que seu custo de capital. Em outras palavras, é financeiramente 

mais interessante investir na empresa do que no mercado de capitais porque o 

retorno é maior.  

Além disso, pelo que se projetou a quantidade necessária de itens a serem 

vendidos para atingir o ponto de equilíbrio do empreendimento se situa bem aquém 

do que foi demonstrado ser factível. Ponderando-se os custos fixos e variáveis, 

basta uma receita de aproximadamente R$ 59.000 mensais para que a receita se 

iguale às despesas. Isso indica que o investimento na distribuidora tem um razoável 

grau de segurança. 

Considere-se ainda que outros índices e variáveis também se apresentaram 

muito interessantes. Destes, é interessante lembrar-se da evolução do fluxo de 

caixa, que apresenta grande evolução no decurso dos 3 exercícios estudados. 

Igualmente, indicadores como VLP, TIR, payback e CVL, parecem bem razoáveis e 

convidativos.  

A análise de liquidez, por sua vez, também foi bem positiva, dando grande 

credibilidade ao empreendimento e demonstrando boa segurança no investimento. 

Da mesma forma a involução do endividamento e a evolução da lucratividade em 

função do tempo também se apresentaram favoráveis ao investimento na 

Distribuidora.  

É claro que também se deve levar em conta que o preço final dos produtos é 

uma variável de muita importância para o sucesso do empreendimento. Frise-se que 

este fator foi considerado. Os preços praticados pela distribuidora serão muito 
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competitivos com a da sua principal concorrente, uma vez que as compras serão 

feitas em montantes parecidos, e dos mesmos fornecedores. 

 Ademais, parece bem razoável supor uma grande chance de aumento da 

fatia do mercado a ser conquistado pela Bella Doces. Isso se justifica principalmente 

pela disposição de estacionamento e da manutenção de uma loja organizada e com 

bom atendimento. O fator organização, por si só, já é muito importante porque põe o 

empreendimento sob análise muito à frente da principal concorrente, que é uma loja 

extremamente despreocupada com esta qualidade. O estacionamento, por sua vez, 

também é uma enorme vantagem, uma vez que a única distribuidora de doces da 

região não dispõe de nenhum, ou sequer um bicicletário. Isso tudo sem falar na 

maior proximidade com o terminal de ônibus.  

Mesmo tendo em vista todos os resultados positivos a favor da viabilidade da 

sociedade, é possível concluir que a busca por informações atualizadas sobre os 

ambientes que cercam o negócio, incluindo fatores externos, internos, financeiros e 

organizacionais será imprescindível para o sucesso da organização. Tendo em 

conta que o mundo está em constante transformação, e que as relações humanas 

são cada vez mais dinâmicas, buscar manter-se atualizado em relação a todos os 

aspectos que cercam o negócio é ponto chave para resistir às dificuldades que 

porventura venha a surgir. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - ENTREVISTA QUALITATIVA - 400 PESSOAS 
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ANEXO B - ENTREVISTA QUANTITATIVA - 38 PESSOAS 
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