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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo montar um Plano de Negócio para a abertura de
uma empresa de massas especiais para dietas com restrição ao Glúten. O
empreendimento será na cidade de Curitiba e visa atender ao novo segmento no
mercado: o de suprir as necessidades de pessoas que possuam a restrição
alimentar ao Glúten, uma proteína presente no trigo, cevada, aveia e centeio.
Primeiramente foi realizado um levantamento de dados a respeito de pessoas com
restrições alimentares ao glúten bem como sua localização a fim de obter um
panorama sobre a situação atual. A ferramenta para esta obtenção de dados foi um
questionário aplicado por meio do Facebook em um formulário online. Em seguida
foi desenvolvido um plano orçamentário de um empreendimento para produção de
massas frescas e congeladas livres de glúten. Os resultados demonstraram que
muitas pessoas possuem restrição alimentar, principalmente ao glúten e que estas
estariam dispostas e pagar mais caro por um produto de qualidade. Tendo em vista
a crescente industrialização dos produtos e a necessidade de praticidade no preparo
das refeições, foi elaborada uma orçamentária a respeito da abertura de uma casa
de massas especializada em produtos sem glúten e com ingredientes mais naturais
e saudáveis, a qual demonstrou grande viabilidade. Com base nos dados
apresentados pode-se inferir que esta proposta de negócio possui uma grande
chance de sucesso no mercado atual de produtos mais saudáveis.

Palavras-Chave: Glúten. Restrição. Viabilidade. Empreendedorismo.



RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo montar un Plan de Negocio para la apertura de una
empresa de masas especiales para dietas con restricción al Gluten. El
emprendimiento será en la ciudad de Curitiba y tiene como objetivo atender al nuevo
segmento en el mercado, el de suplir las necesidades de personas que posean la
restricción alimenticia al Gluten, una proteína presente en el trigo, cebada, avena y
centeno. Con el mercado aún en creciente expansión, no son muchas las opciones
ofrecidas para atender estas necesidades. Miremos un poco más de este nuevo
mercado y si se vuelve viable para la apertura del negocio, con investigaciones y con
los datos mostrando la importancia del tema en la sociedad actual y para el futuro
próximo. En un primer momento se demuestra la importancia del cuidado de
personas diagnosticadas con la intolerancia al gluten y datos de investigaciones de
cómo está en Brasil y en el mundo, y cómo empieza a mover el mercado de
alimentación y cuidados con la salud. Se mostrará con base en investigaciones la
necesidad e interés para una alimentación sana y dentro de los límites de cada
persona siendo su necesidad una cuestión de salud o una opción de vida.Estaremos
mostrando un modelo de negocio e ideas para implantación de una casa de masas
especializada en productos sin gluten y con ingredientes más naturales y saludables,
pudiendo abarcar varios públicos y necesidades, manteniendo el control en la
calidad y desarrollo con el cliente.

Palabras clave: Gluten. Restricción. Viabilidad. Emprendedor.

ABSTRACT

This project’s goal is to make a business plan to open a company specialised in
pasta for diets with glutén restriction. The venture will be in the city of Curitiba and it
is planed to attend the new Market segment, to fill the needs of people that have
glúten restricion, a protein found in wheat, barley, oat and rye. With the Market still
growins, there needs. We will show a few more of this new Market and if it is possible
for business, with research and information showing how importante this subjectis for
the current days and the future. Firstly, it is shown the importance of people’s care
that are diagnosed with glúten intolerance and the research informations of how it’s
the situation in Brazil and in the world and how it starts to grow. The food industry
and the health cares,it will be shown basing on researches, the need and interest for
a healthy eating and na inside of each person’s boundaries and if it’s a matter of
health. Or a life choice, we will also show a business model and ideas ti open a pasta
shop specinised in glúten free products and with more natural and healthy
ingredientes, that can reach many kinds of people and needs keeping controlo n
quality and development with the cliente.

Key words: Gluten. Restriction. Viability. Entrepreneurship.
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1 INTRODUÇÃO

Um assunto que está cada vez mais no dia-a-dia das pessoas e que tem

crescido nos últimos anos, devido a uma má alimentação, hábitos de vida e

problemas imunológicos, é a “Restrição Alimentar”. Tal termo pode ser definido como

a limitação de determinados indivíduos à ingestão de alguns alimentos com a

finalidade de manutenção de saúde e prevenção de doenças secundárias. A

intensidade e sintomas apresentados nesta restrição são muito variados e

dependem de cada organismo.

Com o passar dos anos os alimentos sofreram grandes modificações e

adaptações pois o homem sempre buscou melhorar e adequar os alimentos

conforme época, clima e ambientes vivenciados no período. Entretanto, em

decorrência de tal fato, ocorreram grandes mudanças genéticas e os alimentos

consumidos a milhões de anos atrás não compõe a mesma dieta da sociedade

atual. Segundo Davis (2013, p.21),

o seu valor nutritivo mudou ficando deficiente e artificial. O hábito alimentar
do homem mudou de acordo com suas necessidades diária tendo que ter
alimentos mais rápidos e práticos, e com isso procurando uma alimentação
mais prática, industrializada e com pouco valor nutritivo. (DAVIS, 2013, p.
21).

Dentro deste ambiente de restrição alimentar, este trabalho aborda uma das

doenças que mais tem se mostrado presente na atualidade e atingido um maior

número de pessoas no mundo: a “Doença Celíaca”.

Conforme a Organização Mundial de Saúde, 1% da população mundial é

portadora da doença celíaca. Todavia, no Brasil os dados não são muitos

específicos, pois segundo a ASBRAN (Associação Brasileira de Nutrição), uma

associação sem fins lucrativos para apoio a área de nutrição, carecem pesquisas,

dados estatísticos e protocolos no país para a realização de um levantamento

(ASBRAN, 2014).

A ACELBRA (Associação dos Celíacos do Brasil), uma associação iniciada

por pais de pacientes celíacos que se tornou em todo o país um encontro de apoio

cultural e político, afirma que a doença celíaca

é uma doença autoimune causada pela ingestão de alimentos que
contenham a proteína glúten em sua composição. Ela afeta o intestino
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delgado causando em suas paredes inflamações e uma atrofia que faz com
que o órgão não absorva os nutrientes necessários para nosso organismo.
Com o tempo esta inflamação faz com que o próprio organismo produza
anticorpos contra os componentes do próprio intestino, fazendo com que
bactérias do trato intestinal vão para a corrente sanguínea podendo causar
novos processos inflamatórios e imunológicos no corpo humano.
(ACELBRA, 2018, s.p.).

1.2 JUSTIFICATIVA

O cuidado e a preocupação com uma alimentação saudável e com a saúde

têm aumentado nos últimos anos. Com base em tal premissa, este projeto elaborou

um plano de negócios para verificar sua viabilidade com um modelo de

empreendimento voltado para a qualidade de produção, confiabilidade de

procedência, atendendo as necessidades de pessoas celíacas que desejam uma

vida mais saudável.

Pensando em fornecimento de uma alimentação 100% livre de glúten e

simultaneamente em um produto com qualidade e sabor superiores, o presente

empreendimento proporciona uma experiência gastronômica de alto nível, sendo

considerada um diferencial do negócio.

1.3 OBJETIVO GERAL

Montar um plano de negócios para análise e verificação de sua viabilidade,

com objetivo de atender a necessidades de pessoas com restrições ao glúten e a

todos que desejam ter uma vida saudável.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Avaliar a viabilidade econômica e contábil;

-  Caracterizar o negócio;

-  Elaborar um plano de marketing e vendas;

-  Analisar os riscos e certezas para abertura da casa de massas;

-  Calcular os gastos para a implantação do negócio;
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1.5 COMPETÊNCIA DA EQUIPE DE GESTÃO

Com o intuito de elucidar a função dos integrantes da equipe de gestão, são

descritos abaixo os cargos e suas respectivas competências.

Gerente operacional: responsável pela elaboração de toda questão

operacional do negócio quanto ao funcionamento, contratos e gerenciamento de

pessoal, além de métodos de produção e fornecedores.

Gerente Financeiro: tem a função de gerir toda parte que envolva custos e

despesas: controle de caixa, DRE e análise de indicadores, trabalhando

constantemente para o controle e payback do negócio.

Gerente Comercial: incumbido da negociação de fornecedores e prosperação

para novos negócios além de tratar do atendimento ao cliente quanto a sugestões e

tratativas reparadoras.

Gerente de Marketing: encarregado de elaborar estratégias de marketing,

desde a parte de decoração, menu e roupagem até divulgação e utilização de novos

canais para a visibilidade do negócio.

Todas as gestões tomarão decisão dentro do conjunto da cúpula gerencial

para o desenvolvimento de ações estratégicas.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO

A fim de proporcionar maior conhecimento a respeito do tema principal para o

qual foi elaborado este plano de negócios, são elucidados e contextualizados

conceitos a ele relacionados neste capítulo.

2.1 A DOENÇA CELÍACA

Com a correria da vida moderna e a constante busca pela praticidade, por

vezes, as pessoas acabam se desligando um pouco da atenção à alimentação, o

que pode acarretar muitas consequências ao organismo como obesidade, diabetes e

hipertensão. A alimentação se tornou cada vez mais rápida em decorrência da

opção pela praticidade e produtos industrializados, os quais são totalmente

artificiais, possuem baixa carga de nutrientes e alto teor de gordura e sódio, mas são

de fácil preparo e consumo. O brasileiro compõe uma das populações que mais se

alimenta mal conforme demonstrando na figura abaixo (FIGURA 1):

Fonte: NERVA (2014)
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A genética do ser humano tem um papel muito importante quanto à saúde

mas são os hábitos que podem modular e definir o histórico do organismo. Na

atualidade existem diversos relatos de casos de restrição alimentar, quadros em que

as pessoas acometidas estão impossibilitadas de ingerir determinados alimentos a

fim de evitar ou retardar o aparecimento de consequências negativas imediatas ou

futuras ao organismo, o que as obriga a ter maior controle da alimentação e estilo de

vida.

A doença celíaca é a restrição alimentar a substancia “Glúten” proteína

encontrada em grande parte dos alimentos, principalmente os industrializados. Ela

atinge hoje cerca de 1% da população mundial com predileção pelo sexo feminino e

possibilidade de óbito se não controlado o consumo do glúten, conforme dados da

FENACELBRA (Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil) (2015).

Embora haja uma leve predileção pelo sexo feminino, a doença não escolhe idade

nem sexo podendo atingir a qualquer um deles independentemente (FENACELBRA,

2015).

O diagnóstico é muito complexo pois os sinais e sintomas do quadro são

semelhantes aos de uma série de outras doenças. Somente por meio da realização

de exames específicos pode-se obter um diagnóstico preciso em decorrência da

grande dificuldade de distinção entre doenças pelo exame clínico. Atualmente os

principais procedimentos para o possível diagnóstico são a endoscopia associada à

biópsia de intestino delgado e o exame de sangue. Além destes, podem ser

realizados testes sorológicos para detecção da intolerância ao glúten como

anticorpos antigliadina, antiendomísio e o antitransglutaminase, conforme

ponderações da Portaria SAS/MS nº 1149, de 11 de novembro de 2015 (BRASIL,

2015).

Com relação ao anticorpo antigliadina, determinado pela técnica de ELISA,
a especificidade do anticorpo da classe IgA (71% a 97% nos adultos e 92%
a 97% nas crianças) é maior do que da classe IgG (50%), sendo a
sensibilidade extremamente variável em ambas as classes.
O anticorpo antiendomísio da classe IgA é identificado por meio de
imunofluorescência indireta. Apresenta alta sensibilidade em adultos (87% a
89%) e em crianças maiores de dois anos (88% a 100%), e alta
especificidade (91% a 100% nas crianças e 99% em adultos). Entretanto,
apresenta pior relação custo/benefício e técnica mais trabalhosa. Com
relação ao TTG da classe IgA, determinado por ELISA, tem elevada
sensibilidade (92% a 100% em crianças e adultos) e especificidade (91% a
100%). (BRASIL, 2015, s.p.)
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Após confirmação do diagnóstico, o grau da lesão causada no intestino pode

ser mensurado por um exame de endoscopia no qual se faz uma biópsia da parede

do intestino para análise histopatológica, resultando em uma amostra tecidual que

deve ser classificada seguindo o padrão estabelecido na Escala de Marsh (FIGURA

2).

FIGURA 2 - ESCALA DE MARSH

Antes da realização deste exame a pessoa deve consumir alimentos

normalmente, inclusive os com glúten. Nesta escala o zero significa que a parede do

intestino está inalterada e dentro dos padrões de normalidade. Entre o grau 1 e 2 o

intestino já começa a apresentar mudanças significativas e que devem ser melhor

avaliadas pelo médico. Por fim, os graus 3 e 4 denotam um quadro de maior

severidade, indicando queda significativa da absorção de nutrientes pelo organismo

em decorrência da redução intensa da área de superfície do intestino.

2.2.O GLÚTEN

O glúten é uma proteína composta pelas substâncias gliadina e gluteína, as

quais não possuem qualquer valor nutricional ou calórico. A palavra glúten é

derivada do latim e significa “cola”, o que explica sua função e necessidade no

preparo de alimentos fornecendo elasticidade e adesividade, processo mais

conhecido como “dar liga” nas receitas. O Glúten pode ser facilmente encontrado em
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suas principais fontes naturais como a cevada, aveia, centeio e o trigo, sendo este

último considerado a maior fonte do componente.
A associação entre a doença celíaca e o consumo de trigo foi feita pela
primeira vez em 1953, pelo doutor Willem- Karel Didke, pediatra holandês.
Foi a observação casual da mãe de uma criança celíaca, que comentou o
fato que seu filho melhorava da urticaria quando ela não lhe dava pão, que
despertou no medico a suspeita. (DAVIS, 2013, p.90)

Portanto, o consumidor deve estar atento no momento da compra de produtos

industrializados e de consumo rápido, principalmente ao rótulo das embalagens que

devem informar a respeito da presença ou ausência, bem como indicativo, de traços

de glúten no produto devido ao processo de fabricação.

2.3 DIFICULDADES DOS PACIENTES CELÍACOS

A dificuldade dos celíacos não está somente na procura de alimento, mas

também em sua vida social e econômica. Tudo começa no ambiente familiar, no qual

as pessoas que convivem com o portador têm de aprender sobre a doença e

tratamento, bem como o manuseio de alimentos que contém glúten nos mesmos

recipientes utilizados para alimentação do doente. Um exemplo seria relativo à

armazenagem dos alimentos: os do celíacos devem ficar acima dos demais, na

última prateleira para não ter perigo de contaminação cruzada.

Fora de casa a vida social muda muito, pois ir a uma festa de aniversário, a

um restaurante ou a um evento, implica em limitação no consumo de alimentos, por

vezes impossibilitando a alimentação no local.

No tocante à questão econômica o celíaco acaba tendo um custo de vida

maior em decorrência dos preços elevados de alimentos sem glúten. Em situações

de dificuldades financeiras, o celíaco acaba por ter de realizar escolha entre

determinados produtos podendo prejudicar sua dieta para controle de gastos.

Para entender o real gasto que um celíaco tem com sua alimentação o blog “A

vida sem Glúten” publicou em 2010 um estudo realizado mostrando o alto custo de

alimentos sem glúten no Brasil, conforme demonstrando na figura abaixo (FIGURA

3).
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FIGURA 3 - O CUSTO DA ALIMENTAÇÃO SEM GLÚTEN NO BRASIL EM 2010

2.4 SINTOMAS E TRATAMENTOS

Os principais sintomas apresentados pelos portadores de doença celíaca são:

- Dor abdominal e inchaço abdominais;

- Diarreia;

- Perda de peso;

- Deficiência vitamínica;

- Vômitos;

- Depressão; e

- Anemia.

Esta doença é autoimune, na qual o organismo ataca a si mesmo, e não

possui etiologia bem definida. Além disso, é uma doença que não tem cura ou

tratamento definitivo, obrigando os portadores à restrição alimentar de glúten e

readaptação do estilo de vida (NEDAI, 2014).
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2.5 ALIMENTOS ALTERNATIVOS SEM GLÚTEN

Conforme explicitado anteriormente, o paciente celíaco possui dificuldade de

encontrar produtos prontos e de custo reduzido para sua alimentação o que os induz

à produção do próprio alimento por meio de fontes alternativas, livres de glúten

como: farinha de arroz, de mandioca ou de milho, fécula de batata, polvilho e amido

de milho (FIGURA 4).

FIGURA 4 - FONTES DE ALIMENTOS LIVRES DE GLÚTEN

Fonte: PEREIRA (2017).

2.6 O MERCADO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

De modo geral, nos últimos anos a procura por uma alimentação mais

saudável e que traga qualidade de vida tem sido maior. As pessoas estão

resgatando o conceito de alimentação balanceada livres de agrotóxicos, glúten,

lactose e açúcar.

Conforme os estudos realizados pela agência de pesquisas Euromonitor

Internacional publicado em fevereiro de 2017 o mercado de bebidas e alimentos

saudáveis alcançou cerca de R$ 93,6 bilhões em vendas no Brasil, colocando o país

na quinta posição no ranking no setor (GOMES, 2017).
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Nos últimos cinco anos as vendas no Brasil alcançaram uma taxa média de

12,3% ao ano, enquanto outros países do mundo ficam em torno de 8%. A previsão

da área é que este mercado cresça anualmente, cerca de 4,4% até 2021, no país

(GOMES, 2017).

Outro resultado que pode nos mostrar mais esta tendência é o relatório

“Tendências Mundiais de Alimentação e Bebidas 2017”, elaborado pela empresa de

pesquisas Mintel que mostra que quatro em cada cinco brasileiros estão aderindo ao

estilo de vida mais saudável, e que estão dispostos a investir mais nisso. A pesquisa

mostrou ainda que 79% dos entrevistados já trocou o consumo de produtos

convencionais por um natural (FIGURAS 5 e 6).

FIGURA 5 - GASTO COM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL POR HABITANTES



26

FIGURA 6 - CONSUMO POR CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS NO BRASIL

Fonte: GOMES (2017).

2.7 O MERCADO DO GLÚTEN

A maior dificuldade encontrada pelos celíacos, além das já supracitadas, é

encontrar produtos e matérias primas no mercado para a ingestão e preparação de

receitas.

O mercado está em fase de expansão, mas os produtos e matérias-primas

voltado ao público celíaco ainda são escassos. No entanto, devido ao aumento da

demanda de dietas com restrição alimentar por estar “na moda” com a função de

emagrecimento, o consumo dos produtos sem glúten aumento e,

consequentemente, impulsionou a expansão do mercado na área. Muitas empresas

estão surgindo para venda de produtos com restrição de componentes no Brasil e no

mundo. Segundo Pereira (2015, s.p) “ Nos Estados Unidos, por exemplo, a previsão
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é de que o consumo de produtos sem glúten salte de U$ 2,6 bilhões, em 2010, para

U$ 5 bilhões em 2015” o que pode ser visualizado na figura abaixo (FIGURA 7).

FIGURA 7 - MERCADO EM EXPANSÃO GLUTEN-FREE NOS ESTADOS UNIDOS

Fonte: PEREIRA (2015).

O interesse dos brasileiros em comprar produtos sem glúten vai além do

problema de saúde, passando pela estética, dieta e recomendações médicas. E com

isso vem atraindo investidores e empreendedores para esta parte do mercado. Cada

vez mais os produtos sem glúten estão ganhando espaço nos mercados, lojas e

restaurantes. Segundo o diretor da empresa Glúten Free Brasil em uma entrevista

concedida para o site A Folha (2015 s.p.), “o mercado deve se consolidar com o

tempo, não muito longe [...] o mercado cresceu entre 30% e 40% em 2015”

mostrando que há grandes possibilidades.

São grandes os exemplos de sucesso neste ramo, um exemplo disso é a

Mariana Abib que criou a empresa Lilóri, uma padaria artesanal especializada em

produtos sem glúten. Ela abriu o negócio visando resolver o problema com a

alimentação de seu filho celíaco. Pouco tempo depois de aberto o negócio, este

expandiu para a abertura de uma versão food truck com faturamento de R$2,5

milhões no primeiro ano.
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Com o objetivo de fiscalizar e acompanhar as políticas de saúde do Brasil, o

Conselho Nacional de Saúde (CNS) estima que no país existam mais de 2 milhões

de brasileiros portadores da doença celíaca, o que induz ao aumento da procura de

produtos sem glúten no mercado, fazendo com que novos negócios surjam e que os

existentes se adequem ao novo meio de produção e manipulação do alimento

especial. Todavia, a expansão deste mercado ainda é recente e está em grande

desenvolvimento tendo como exemplos os bares e restaurantes que a partir de 2013

começaram a receber o selo da Fenacelbra, certificando que o local manipula e

produz alimentos sem glúten seguros para o consumo.

Em uma pesquisa realizada em 2010, publicada na Revista Vida sem Glúten

sob o título “O custo da Alimentação sem Glúten no Brasil”, foi evidenciado o

crescimento do volume de buscas pelo termo ‘glúten free’ (‘sem glúten’) no site

Google nos últimos 5 anos.

http://www.vidasemglutenealergias.com/o-custo-da-alimentacao-sem-gluten-no-brasil/609/
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3 FUNDAMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Para embasar a elaboração do plano de negócios deste novo

empreendimento, é necessário o entendimento de termos e conceitos que

estruturam o seu desenvolvimento, os quais são apresentados neste capítulo.

3.1 EMPREENDEDORISMO

Dornelas (2014, p.28) define empreendedorismo como “o envolvimento de

pessoas e processos que, em conjunto, levam á transformação de ideias em

oportunidades, e que a implementação destas oportunidades leva a criação de

negócios de sucesso”. Segundo o autor, empreendedor é aquele que faz as coisas

acontecerem e se antecipa aos fatos tendo uma visão futura da organização. Em

seu livro, Dornelas cita outras definições para “empreendedor” vindo de outros

estudiosos do assunto como o de Joseph Schumpeter, que define como “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”. (DORNELAS, 2014, p.28). De forma complementar, o empreendedor é

aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara e positiva em um

ambiente de caos e turbulência, ou seja, identifica oportunidades na ordem presente.

(DORNELAS, 2014).

Existem diferenças nas definições dos autores mas ambos são concordam no

sentido de que o empreendedor é um identificador de oportunidades, uma pessoa

curiosa e na busca por mais informações e estudos além de serem pessoas que

acreditam que quanto mais se conhece o ambiente melhoram suas chances no

negócio. “A palavra empreendedor origina-se da palavra entrepreneur que é

francesa, literalmente traduzida, significa aquele que está entre ou intermediário”.

(HISRICH, 1986, p.96).

Além de criar novos negócios e oportunidades, o empreendedor pode

transformar algo já existente em uma nova oportunidade e funcionalidade, por meio
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de adequações e mudanças ou da geração de novos produtos em um negócio já

existente.

No decorrer dos anos a definição de empreendedor sofreu muitas alterações,

devido ao espelhamento dos descritores em seus negócios e a economia no

momento vivido e passado.

Antigamente acreditava-se que uma pessoa empreendedora já nascia com

este “dom” e com a desenvoltura necessária, que muito pouco podia ser aprendido

por uma pessoa que talvez não tivesse tanta habilidade. Hoje o conceito já mudou

quanto a isso pois quem quer ser um empreendedor pode aprender e desenvolver

esta característica em sua personalidade, fato este que não anula a possibilidade de

empreendedores natos se destacarem como por exemplo o Bill Gates.

Todo processo empreendedor pode ser visto como um “triângulo invertido”:

em seu ponto de apoio inferior está o empreendedor; no vértice direito está o capital

e no vértice esquerdo o projeto ou ideia. Por meio destes componentes é possível

obter maior visão quando um empreendimento não alcança o sucesso. Quando um

negócio não dá certo pode ser que um destes ou sua união sejam o motivo do

fracasso. (FREIRE, 2005).

3.1.2 O empreendedorismo no Brasil

Tudo começou em torno de 1920 com o auxílio e proteção do governo a mais

de quatro mil indústrias. Foi entre 1936 e 1960 que o presidente Getúlio Vargas

constituiu a primeira estatal do país, a Companhia Siderúrgica Nacional, e criou o

Banco Nacional sede Desenvolvimento Econômico, o BNDE, juntamente com a

Petrobrás.

No governo de Juscelino Kubitschek foi desenvolvido o Plano de Metas que

permitiu a abertura da economia do país juntamente com a implementação de

indústrias automobilísticas no ABC Paulista e o desenvolvimento da indústria naval.

Contudo, o empreendedorismo no Brasil iniciou de forma conjunta à economia

e desenvolvimento do país, associado ao método dos governantes da época. Em

1972 foi criado o CEBRAE (Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena

Empresa), que, por um decreto nº 99.570, que complementa a Lei nº 8029, de 12 de

abril de 1990, passou a se chamar SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas.
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Na década de 80 a Escola de Administração de empresas da Fundação

Getúlio Vargas em São Paulo abriu as portas para o ensino do empreendedorismo,

por meio da implementação de uma disciplina intitulada “Novos Negócios”, o que

deu início ao estudo e aprendizado do tema no Brasil.

Após a criação do SEBRAE, o olhar voltou-se para o empreendedorismo de

pequenas empresas, transformando muitas das pessoas até então empregadas em

empregadores e empreendedores de suas próprias empresas. No mesmo período, a

história da entidade Softex pode confundir a sequência de eventos de surgimento do

empreendedorismo no Brasil. Tal entidade foi criada com objetivo de levar empresas

da área da tecnologia de informação ao mercado externo por meios de ações que

proporcionaram ao empresário do ramo a capacitação em gestão e tecnologia.

Concomitantemente à criação da entidade, surgiram cursos em universidades na

área da computação com visão voltada ao tema do empreendedorismo. Desde

então muito tem se desenvolvido em empreendedorismo no Brasil, tendo como

grande exemplo o acolhimento da Copa do Mundo (2014) e a Olimpíadas (2016)

como país sede, o que gerou empregos e novas oportunidades de negócio.

3.2 NECESSIDADES E SATISFAÇÃO

Para conhecer melhor a satisfação humana é preciso entender suas

necessidades e prioridades. As opções são muitas mas atendem ao que a pessoa

quer e precisa?

Abrahan Maslow (1908-1970) é um psicólogo que estudou a teoria da

motivação, na qual estabelece que a motivação está ligada às necessidades

humanas e a cada tipo de pessoa tendo em vista sua realidade social e econômica,

que são responsáveis por definir a prioridade de cada um.

Segundo Maslow “há uma tendência, na maioria das pessoas, de procurar

satisfazer, primeiro, as necessidades básicas” (LACOMBE, 2009, p.129) e,

ocorrendo esta satisfação, o indivíduo tende a evoluir para outros componentes da

pirâmide desenvolvida por Maslow.

A pirâmide é separada em cinco necessidades sendo elas: fisiológicas,

segurança social, autoestima e realização pessoal (FIGURA 8).
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FIGURA 8 - PIRÂMIDE DE MASLOW

As necessidades têm início na base da pirâmide e, assim que alcançadas,

sobem para as demais em um processo evolutivo. As necessidades fisiológicas

dizem respeito ao que é imprescindível para a sobrevivência do ser humano, sendo

consideradas essenciais: alimentação, água e higiene. O patamar seguinte reflete a

busca de segurança no ambiente físico e emocional, bem como tranquilidade e

proteção necessárias para que o empreendedor possa seguir em frente.

No nível social o indivíduo busca reconhecimento e aceitação das pessoas à

sua volta, bem como o desenvolvimento de bons relacionamentos e a participação

em um grupo. Quando está seguro em suas bases, o indivíduo busca a realização e

o estímulo à sua autoestima. Por fim, no topo da pirâmide está a auto realização que

é alcançada quando todos os demais patamares foram conquistados com êxito.

3.3 GESTÃO DE PESSOAS

Ao longo do tempo, os funcionários de empresas passaram a receber

tratamento de como recursos a serem administrados, com uma frequência cada vez

maior. Essa abordagem tradicional vem sofrendo pressões externas à empresa, as

quais procuram mudanças na maneira de gerir pessoas.
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De acordo com Dutra (2013, p. 17), a gestão de pessoas pode ser definida

como “um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de

expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas possam realizá-las

ao longo do tempo”. Entende-se, portanto, que essa prática corresponde a uma

relação na qual o indivíduo entrega seu desempenho ao mesmo tempo em que

recebe o apoio da empresa.

Para análise da gestão distinguem-se as abordagens funcionalista e

sistêmica. A primeira esclarece a posição relativa na empresa, enquanto a segunda

afirma que sendo apenas um dos muitos sistemas atuantes em uma empresa, a

gestão deve ser dividida em outros subsistemas os quais se relacionam entre si e ao

todo, influenciando o desenvolvimento do negócio. Quanto ao papel individual, o

mesmo não é bem explorado por ambas as abordagens; carece, então, de um

estudo mais elaborado. Distinguir-se-á dois elementos a serem analisados: a

aprendizagem e as dimensões da pessoa.

Do ponto de vista do funcionário, um processo de aprendizagem inflexível e

que não atenda às perspectivas pessoais dificilmente será efetivo. É, portanto, algo

que deve ser discutido, tendo em vista que a aprendizagem corresponde a um

importante diferencial da empresa para contemplar os modelos contemporâneos.

Quanto às dimensões da pessoa, Chanlat (1992)

propõe reflexões sobre a necessidade da criação de uma ética das relações
quotidianas na gestão de pessoas pelas organizações, em que o papel e o
equilíbrio psíquico dessas pessoas sejam considerados e compreendidos
dentro da particularidade de cada contexto. (DUTRA, 2013, p 21).

3.4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

O estudo e a compreensão do comportamento do consumidor podem vir a

influenciar os resultados de uma organização, positiva ou negativamente. Tal fato

denota a necessidade de dar devida importância a este setor de modelo de

negócios, tendo em vista que comportamento do consumidor trata de “estudar os

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou

descartam, produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades

e desejos”, conforme descreve Solomon (2011, p.33).

Entender o comportamento do consumidor é um processo fundamental para

que o empreendedor seja objetivo e minimize chances de erro. De forma



34

complementar, Limeira (2008, p.8) afirma que existem alguns fatores que podem

influenciar tais comportamentos, a saber: “fatores pessoais, ambientais, situacionais

e de marketing”.

Ainda de acordo com a autora, Limeira (2008,p. 56), cada consumidor é “um

mundo a parte”, tem caraterísticas únicas e experiências únicas, e que para que

possamos estabelecer uma efetiva, saudável e duradoura relação de troca, devemos

procurar entender nossos clientes por meio de estratégias que beneficiem ambas as

partes (LIMEIRA, 2008).

Na edição digital da revista Food Magazine (2017) que traz uma matéria a

respeito de alimentação saudável, pode-se perceber uma acentuada mudança no

foco da indústria alimentícia, tendo como objetivo adequar-se e atender as

necessidades do novo modelo de comportamento do consumidor que está evoluindo

e preocupando-se cada vez mais com sua saúde e seu bem-estar refletindo na

procura por alimentos menos industrializados, com menores níveis de sódio, menos

lactose além de massas sem glúten. Ainda nesta matéria são reveladas ótimas

perspectivas para este segmento de mercado, por meio de um estudo realizado pela

FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Governo do Estado de

São Paulo e o ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos). O Brasil Foods Trends –

2020, revelou que a demanda por alimentos mais saudáveis é uma das maiores

tendências para os próximos 10 anos.

Com base na pesquisa apresentada e na projeção do comportamento do

consumidor é possível perceber que o negócio será sólido quanto às expectativas

dos clientes, sendo esta a principal proposta da Woodstok.

3.5 PRODUÇÃO

Para se colocar em prática um planejamento de produto ou serviços deve-se

pensar em sua produção, em como será feito, o processo e tecnologias a serem

aplicados para o resultado final e na manutenção de custo de produção baixo sem

perda de qualidade.

Segundo PIMENTA (2010) a produção é “apenas uma medida de resultados,

ou seja, um dado sobre o que foi produzido em uma determinada empresa por um

período de tempo”. Tais informações servirão de base para o controle e

planejamento da produção, utilizando do melhor recurso para estabelecimento do
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que, quando, como, com que e com quem produzir. Os termos produção e

produtividade, por vezes, são tidos como sinônimos, o que é um equívoco logo que

a produtividade, segundo Lacombe (2009,p.67), seria “a relação entre os produtos

obtidos e os fatores de produção empregados na sua obtenção”.

A fim de obter uma boa produção e gestão da produção adequada deve-se

saber administrar bem sua cadeia de suprimentos, conhecendo desde fornecedores

até compradores, obedecendo aos estágios deste processo. A obtenção dessas

informações encontra respaldo no âmbito da tecnologia e do mundo digital, o qual

que as leva em tempo real para cruzamento de dados por sistemas e controles de

fabricação, produção, distribuição e consumo.

3.6 QUALIDADE

É essencial manter um padrão e uma qualidade no serviço e produto

fabricados, armazenados e transportados, mantendo sempre sua integridade. Para

assegurar que o produto chegue ao consumidor final com a mesma qualidade e

padrão planejados, deve-se obter um controle rigoroso das diversas etapas de

fabricação desde a qualidade da matéria-prima, o local de produção e armazenagem

até o transporte.

A qualidade é um parâmetro intrínseco ao produto capaz de satisfazer as

necessidades particulares das pessoas no tocante às suas expectativas e desejos

em relação a este. Segundo Lacombe (2009, p.255), a qualidade “está relacionada à

capacidade de satisfazer as necessidades explícitas ou implícitas dos que o

utilizam”, tendo como parâmetros “a aparência, durabilidade, segurança, a

confiabilidade e as informações adequadas para instalação, manuseio ou forma de

fazer”.

Com a qualificação do produto o produtor estimula a sua venda e

permanência no mercado e contribui para o avanço à frente dos concorrentes que

não ofereçam algo semelhante. O controle de qualidade deve ser feito ao longo da

produção do produto, pois só assim poderão ser controlados os custos e trazer

maiores benefícios para o resultado final.

São três as origens de diferenças no processo de planejar a qualidade: perda

de vendas, custos baixos de qualidade e as ameaças a sociedade (LACOMBE,

2009, p.258).
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Quanto à concorrência e exigências dos clientes existem três passos

fundamentais a serem seguidos, a saber:

1- Identificar o público alvo e suas necessidades;

2- Desenvolver produtos que respondam a essas necessidades;

3- Desenvolver processos capazes de produzir esses produtos com qualidade

requerida.

Contudo, o produto deve ter qualidade mas deve ser desejado pelo cliente.

3.7 CANAIS DE MARKETING

Segundo Coughlan (2012, p.20), “canal de marketing é o conjunto de

organizações envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para

uso ou consumo”. É fundamental para qualquer negócio conhecer, entender e saber

administrar o canal de marketing de sua empresa, pois por meio dele serão

verificados o alcance e atratividade de seus produtos e serviços. O marketing e a

estratégia são peças fundamentais no posicionamento global de uma organização

por servirem como um diferencial em relação aos concorrentes, estabelecendo

alguma vantagem competitiva e a conquista de uma fatia do mercado, aspecto este

muito importante que deve ser levado em conta por empresas de menor porte e com

orçamento reduzido como a Woodstok (COUGHLAN, 2012).

Um canal de marketing é formado por fatores ambientais externos que são

incontroláveis, tornando-o assim, de certa forma, frágil, a saber:

● Ambiente econômico;

● Ambiente competitivo;

● Ambiente sociocultural;

● Ambiente tecnológico;

● Ambiente legal.

Alguns destes fatores devem ser revisados com maior atenção pela Casa de

Massas Woodstok Gluten Free, como fatores tecnológicos para o desenvolvimento

de uma boa massa de qualidade e volume de produção além de fatores
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socioeconômicos para que se possa alcançar uma vantagem competitiva no preço

em relação aos concorrentes.

3.8 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Publicidade e propaganda são ferramentas da área de Marketing. Esses

termos são usados muitas vezes como sinônimos, mas vale lembrar que não

significam a mesma coisa.

Propaganda tem origem no latim “Propagare” e trata do ato de comunicar com

o objetivo de convencer alguém sobre uma ideia e/ou princípio. A propaganda não

possui necessariamente apelo comercial. Como exemplo maior tem-se a

propaganda política na qual os candidatos tentam convencer os eleitores a votarem

neles. (ERBOLATO,1985).

Já a publicidade é um tipo de propaganda, mas com objetivos comerciais.

Como por exemplo, a propaganda de um refrigerante na TV, que tem o objetivo de

alavancar as vendas daquele produto.

Devido às mudanças no cenário econômico, as empresas têm se visto

forçadas a inovarem o modo de divulgação de seus produtos ou serviços. Sendo

assim, as empresas têm investido mais na área do Marketing, que utiliza as

ferramentas de Publicidade e Propaganda. Todavia, nota-se que o investimento

nesta área funciona uma compensação por meio da economia com a produção de

produtos em larga escala, pois com a divulgação, as vendas são alavancadas

possibilitando produção em grandes quantidades e redução do preço unitário.

Uma empresa que tem um marketing bem elaborado e efetivo expandem os

horizontes de venda, o que não é por acaso. As empresas têm cada vez mais

procurado se reinventar na hora de divulgar seus produtos e serviços para o

sucesso na propagação da informação.

Sabe-se que existem diversos meios de divulgação o que pode dificultar a

escolha do melhor método conforme os moldes de cada negócio. Por meio de

estudos e pesquisas podem ser estabelecidos os fatores que conduzirão à escolha

do método de publicidade e propaganda, como por exemplo o público-alvo. Antes de

começar a divulgar um produto é muito importante definir qual é o público a ser

atingido para não gerar gastos desnecessários.
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Para pequenas empresas pode se tornar muito caro investir em um

departamento próprio responsável pela publicidade e propaganda, sendo assim, a

melhor opção pode ser a contratação de uma agência especializada nesta área.

3.9 COMPRAS

O conceito de compras trata do ato de comprar algo, que é quando o

comprador recebe um determinado produto ou serviço em troca de uma determinada

quantia em dinheiro. Quando se trata de compras nas empresas este assunto

torna-se ainda mais relevante tendo em vista o fato desta ser uma das principais

áreas responsáveis pelo lucro de uma empresa. Com o avanço da concorrência no

mercado, o setor de compras tem buscado cada vez mais aprimorar suas técnicas

na hora de efetuar a compra dos produtos necessários, sempre visando adquirir o

máximo de unidades pelo menor preço (BAILY, 2013).

O ato de comprar tem se tornado cada vez mais uma profissão e deixado de

ser considerado um jogo de sorte, no qual, na maioria das vezes, não é mais o custo

para a produção do produto ou do serviço que determina o preço a ser vendido, mas

sim o oposto. Contudo, a maior concorrência no mercado e a necessidade de evitar

e prejuízos em caso do produto não ter uma boa saída resulta na redução do preço

de venda.

Com o aprimoramento neste setor, um dos fatores que tem sido melhorado é

o relacionamento entre comprador e fornecedor. O setor de compras tem valorizado

a necessidade de manter um bom relacionamento com seus fornecedores, de modo

a melhorar negociações futuras, trazendo bons lucros para a empresa.

O profissional do setor de compras tende a usar cada vez mais técnicas de

compras, como a pesquisa pelo produto necessário para que a compra seja feita no

“preço certo”, evitando adquirir um produto com um preço muito mais alto do que o

praticado. Saber escolher a hora certa de comprar, para evitar estoques excessivos

é uma forma de usar em benefício próprio as flutuações de preços do mercado.

Devido aos custos de armazenamento e investimentos, as empresas não têm mais

optado pela estratégia de comprar o maior número de produtos com o intuito de

diminuir o preço, pois para isso existem fórmulas matemáticas a fim de quantificar

corretamente as compras. Por fim, ressalta-se que é necessário conhecer a “fonte

certa” para a compra, o que demanda uma pesquisa de fornecedores para o bom

funcionamento no setor de compras. A figura abaixo (FIGURA 9) elucida um
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exemplo simples do escopo da função compra - ressaltando que este é um exemplo

simples e que ele pode variar de acordo com a instituição.

FIGURA 9 - NÍVEIS REFERENTES À FUNÇÃO DE COMPRAS

Fonte: BAILY et al (2013).

3.10 LOCALIZAÇÃO

A localização é umas das decisões mais importantes para o negócio. O

estabelecimento deve ser muito bem selecionado tendo em vista o ramo de atuação

público-alvo. Algumas estratégias devem ser consideradas na hora da seleção de

um local para a abertura de seu negócio, como a avaliação da concorrência e o

ponto de venda na configuração espacial do mercado escolhido, sendo estes

considerados fatores chave para o sucesso do negócio (CASAS, 2013).

Uma boa estratégia de localização de empresa, bem avaliada, planejada e

instalada convenientemente, pode vir a proporcionar certa otimização de tempo e

lugar aos consumidores. Conforme ressaltado por Casas (2013), o empreendedor

deve considerar que o movimento e o fluxo de vendas da loja deverão cobrir os

custos do local físico como aluguel, manutenção e despesas administrativas. Em

decorrência disso verifica-se a tanta relevância da localização da empresa

associada a uma estratégia de venda bem definida.

Um dos erros mais comuns cometidos por comerciantes é a permissibilidade

da influência de alugueis de baixo custo, o pode se tornar uma “pegadinha” tendo

em vista a maior probabilidade desta localização ser em ambiente fora do alcance

dos clientes alvo. Tal fato pode se tornar um grande problema, pois, conforme

supracitado, o empreendimento depende do fluxo e do movimento de pessoas na
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loja física para que haja a entrada de dinheiro e consequente quitação das dívidas

ao final do mês. Este fator foi muito bem explorado, pois se trata de um produto

diferenciado e com um custo um pouco mais elevado em relação aos concorrentes.

Por este motivo, foram realizadas pesquisas demográficas na cidade de Curitiba

para avaliar qual a melhor localização para a abertura da empresa, tendo em vista

onde se encontra o público alvo e a fatia do mercado.
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4 PLANO DE PESQUISA

A fim de entender o comportamento do consumidor quanto ao consumo de

massas e sua disponibilidade de conhecer novos produtos no mercado, foi realizado

uma pesquisa qualitativa mediante a um questionário estruturado elaborado no

Google Forms e disponibilizado na rede social Facebook.

A elaboração do questionário teve início em sala de aula na Faculdade ESIC

para atender a uma das atividades administradas na matéria Pesquisa De Mercado

e foi aperfeiçoada e disponibilizada em rede quando a equipe se reuniu na casa de

uns dos membros. Todas as questões apresentaram possibilidades de respostas

prontas, sendo algumas de múltipla escolha. O questionário encontra-se disponível

no Apêndice 1.

4.1 OBJETIVO DA PESQUISA

Com base na teoria explicitada até o momento, vale ressaltar que o objetivo

desta pesquisa é verificar a viabilidade da implementação da Casa de Massas

Woodstock Glúten Free na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Por meio da

aplicação deste questionário foram analisados o grau de conhecimento de cada

pessoa quanto a alimentação, restrições alimentares e disponibilidade de conhecer

um novo produto, além de levantar dados a respeito dass características do

consumidor quanto ao seu consumo.

4.2 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO ALVO

A Casa de Massas Woodstock Glúten Free buscará atender as necessidades

de pessoas que são portadoras da Doença Celíaca, assim como as que buscam

qualidade de vida e alimentação saudável. No tocante à classe social, o

empreendimento visa atender todas as classes - A, B e C – logo que a doença

celíaca é estabelecida como um problema social e de saúde.
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4.3 RESULTADO DA PESQUISA

O link da pesquisa foi disponibilizado no Facebook com um questionário

elaborado no Google Forms entre os dias 24/03/2018 e 27/03/2018 e foi respondido

por 182 pessoas.

Sexo?

Opções %

Feminino 80%

Masculino 20%

Fonte: Os autores (2018)  

TABELA 1 - NÚMERO DE RESPOSTAS POR GÊNERO

Quando perguntado o sexo verificou-se maior interesse e envolvimento no

tema pelo sexo feminino, contabilizando 80% das respostas, enquanto que apenas

20% das respostas foram pelo sexo masculino (TABELA 1).

TABELA 2 - NÚMERO DE RESPOSTAS POR FAIXA ETÁRIA

Qual sua faixa etária?

Opções %

15 á 25 anos 23,9%

26 á 50 anos 67,2%

51 anos ou mais 8,9%

Fonte: Os autores (2018)
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Foi identificado que o público alvo para o consumo e estratégia de marketing

ficaria na faixa de 26 a 50 anos com 67,2% das respostas. Vindo em seguida a faixa

de 15 a 25 anos e em último colocado com 8,9% pessoas acima de 51 anos. Isso

mostra que o interesse da boa forma e saúde está na parte intermediária da vida -

após a adolescência até o início da maior idade (TABELA 2).

TABELA 3 - CONHECIMENTO QUANTO À RESTRIÇÃO ALIMENTAR

Você conhece alguém com alguma restrição alimentar?

Opções %

Sim 90,6%

Não 9,4%

Fonte: Os autores (2018)

Para entender o quanto o mundo da restrição alimentar está ou não na vida

dos entrevistados, houve uma questão a respeito do conhecimento de alguém

próximo com alguma restrição alimentar. Tal questionamento teve uma baixa

porcentagem para a resposta “não” com 9,4%, implicando em presença de restrição

alimentar na grande maioria dos lares de família com o total de 90,6% dos

entrevistados respondendo “sim” (TABELA 3).

TABELA 4 - TIPO DE RESTRIÇÃO ALIMENTAR

Qual seria a restrição Alimentar?

Opções N°
Absoluto

%

Glúten 132 80%

Lactose 95 57,6%

Açúcar 18 10,9%

Outros 21 12,7%

Fonte: Os autores (2018)

Pode-se observar na Tabela 4 acima que com 80% das respostas o glúten

está sendo o grande vilão na mesa do consumidor, ficando a lactose em segundo

lugar com 57,6%. As demais restrições apresentadas também são de muita

relevância, porém, as duas primeiras da pesquisa mostram o quanto a alimentação

inadequada ao longo da vida e a mudança dos alimentos estão desencadeando nas



44

pessoas a intolerância a estas substâncias, não sendo somente uma questão de

genética.
TABELA 5 - CONHECIMENTO DO GLÚTEN

Você já ouviu falar em Glúten?

Opções %

Sim 98,9%

Não 1,1%

Fonte: Os autores (2018)

Outro questionamento abordava o conhecimento acerca do “glúten”, o qual

demonstrou que 98,9%, ou seja, a maioria conhece e sabe o que é o “glúten”. Por se

tratar de algo novo e que ao longo de anos vem se mostrando crescente é

importante saber o quanto os entrevistados têm de conhecimento do assunto, assim

os mesmos sabem a real necessidade de se manter firme na dieta (TABELA 5).

TABELA 6 - CONSUMO DE MASSAS

Com que frequência você consome massas em sua
alimentação?
Opções %

1 á 3 vezes por semana 85,0%

4 á 6 vezes por semana 8,9%

Todos os dias 6,1%

Fonte: Os autores (2018).

Não diferenciando massa normal de sem glúten, outra questão visou

descobrir com que frequência o consumo destes alimentos ocorre. Contemplando

85% das respostas o consumo de massas nas refeições ocorre de 1 a 3 vezes por

semana, o que mostra que a frequência de compra é maior, exercendo influência na

saída dos produtos do presente empreendimento (TABELA 6).

TABELA 7 - TIPO DE MASSA PARA CONSUMO

Que tipo de massas?

Opções %
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Massas pronta 15,9%

Massas frescas 14,8%

Massas industrializadas 36,8%

Todas as opções 32,4%

Fonte: Os autores (2018).

Com o negócio focado em vendas de massas frescas, este empreendimento

visa entender o gosto e a procura do consumidor quanto ao tipo de massa

consumida. O resultado mostrou o quanto as pessoas consomem de massas

industrializadas em sua alimentação, tendo apresentado percentual de 36,8% nesta

pesquisa enquanto que o consumo de massas frescas com 15,9%. Porém, em

32,4% dos casos todos os tipos de massas são consumidos mostrando uma

diversidade nas escolhas de compra. Todavia, o resultado demonstra como o

alimento industrializado está presente na mesa do consumidor (TABELA 7).

TABELA 8 - MASSA MAIS CONSUMIDA

O que mais gosta de consumir?

Opções N°
Absoluto

%

Macarrão 120 67%

Lasanha 61 33,9%

Pizza 130 72,2%

Panquecas 50 27,8%

Outros 19 11,2%

Fonte: Os autores (2018)

Buscando maior direcionamento de produção e venda foi perguntado qual tipo

de massas os entrevistados consumiam com maior frequência. As questões de

múltipla escolha revelou que a Pizza está em primeiro lugar com 72,2%, seguido do

macarrão, com 67% das escolhas. São os tipos mais comuns de consumo e de

aceitação do consumidor (TABELA 8).

TABELA 9 - CUSTO PARA CONSUMO DE ALIMENTO

Em média quanto costuma gastar mensalmente com a compra de alimentos?

Opções   %

De R$50,00 á R$100,00 12,1%

De R$100,00 á R$200,00 22,0%

De R$200,00 á R$300,00 12,6%

Acima de R$ 300,00   53,3%
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Fonte: Os autores (2018).

Quanto cada pessoa gasta com alimentação mensal em seu lar? Quanto do

gasto geral é destinado à alimentação? Até que ponto a necessidade influencia no

gasto com a alimentação? O resultado nos mostra com 53,3% - a maioria das

respostas - que os gastos ultrapassam a média de R$300,00 por mês, vendo que

este ramo do mercado sempre terá oportunidades (TABELA 9).

TABELA 10 - QUALIDADES BUSCADAS EM UM ALIMENTO

Opções N° Absoluto %

Qualidade 146 81%

Preço 97 53,9%

Sabor 135 75,0%

Confiança no fabricante 93 51,7%

Facilidade de preparo 50 27,8%

Alimento saudável 101 56,1%

Fonte: Os autores (2018).

Com base em produtos voltados à qualidade e procedência, foi questionado o

que os entrevistados mais procuram quando da compra de um alimento, o que lhe

chamem mais atenção e o levam ao consumo. Sendo uma resposta de múltipla

escolha, o número absoluto de resultado evidencia que com 146 (81%) das escolhas

a qualidade é a 1º colocada seguido do sabor com 135 (75,0%) das respostas. Isto

aponta que a viabilidade do negócio está no caminho certo (TABELA 10).

TABELA 11 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Você está em busca de uma alimentação mais saudável?

Opções %

Sim 91,8%

Não 8,2%

Fonte: Os autores (2018).
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Cada vez mais a preocupação com a saúde e qualidade de vida aumenta e o

resultado da tabela acima (TABELA 11) confirma tal premissa com 91,8% dos

entrevistados buscando uma vida mais saudável.

TABELA 12 - ACEITAÇÃO DE MASSAS SEM GLÚTEN

Você consumiria massas sem Glúten?

Opções %

Sim 92,3%

Não 7,7%

Fonte: Os autores (2018).

Pensando no andamento do negócio, na pergunta final foi questionado a

abertura dos entrevistados ao conhecimento e consumo de produtos sem o glúten.

Tal questionamento revelou, com 92,3% das respostas, que a oportunidade do

negócio pode ser real e satisfatória (TABELA 12).

4.4 CONCLUSÃO DA PESQUISA

As duas primeiras perguntas foram elaboradas para identificar o perfil do

consumidor, a fim de ter uma maior noção do público a ser atingido.

Se aprofundando mais no consumo de massas, foram realizadas perguntas

mais especificas para a área de atuação no mercado do presente projeto a fim de

verificar qual seria a demanda.

Com os resultados apresentados nesta pesquisa, tem-se que a aceitação de

um novo produto sem glúten no mercado seria muito favorável para este

empreendimento.
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5 A EMPRESA

A Woodstock Casas de Massas Glúten Free será registrada como de

Microempresa Limitada (ME), entrando nas características do Simples Nacional com

participação de três sócios e integralização de capital de R$20.000,00 cada,

totalizando R$60.000,00 social (DORNELAS, 2014).

5.1 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

5.1.1 Missão

Fornecer alimento de qualidade para pessoas com restrições alimentares e

para aqueles que se preocupam com saúde.

5.1.2 Visão

Ser o melhor fornecedor de Curitiba no ramo de massas especiais.

5.1.3 Valores
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● Qualidade e melhoria contínua dos alimentos e serviços para a

satisfação do cliente;

● Cozinha 100% livre de glúten;

● Confiança;

● Responsabilidade;

5.2 OBJETIVO

Iniciar com vendas na loja de fábrica e lojas especializadas em produtos

especiais. Futuramente fornecer a restaurantes e grandes redes na região de

Curitiba.

5.3 COMPETÊNCIA DA EQUIPE DIRIGENTE

Os cargos gerenciais da Woodstok serão compostos pelos 3 sócios sendo as

respectivas áreas:

Gerente Operacional - Dirigente Luiza Vellozo Cristo: responsável em elaborar

toda questão operacional do negócio quanto ao funcionamento, contratos e

gerenciamento de pessoal, métodos de produção e fornecedores.

Gerente Financeiro - Dirigente Kauê Strapasson Martins: tem a função de

gerir toda parte que envolva custos e despesas, controle de caixa, DRE e análise de

indicadores, trabalhando constantemente junto com toda equipe para o controle e

payback do negócio.

Gerente de Marketing - Dirigente Vanessa Marcelino dos Santos: terá a

função de elaborar estratégias de marketing e divulgação para o negócio, desde a

parte de decoração, menu e roupagem até a divulgação e utilização de novos canais

para a visibilidade do negócio.

Gerente Comercial - Dirigentes: Luiza, Kaue e Vanessa: nesta gestão os três

sócios irão trabalhar em conjunto tendo como principais atividades a negociação de

fornecedores e preparação de novos negócios. Além disso irão tratar da parte de

atendimento ao cliente para sugestões e tratativas reparadoras.
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6 O NEGÓCIO

Dentro do ramo alimentício a Woodstock produz alimentos voltados a pessoas

com restrição alimentar e que buscam uma alimentação mais saudável, atendendo a

um mercado ainda em desenvolvimento e expansão. Neste projeto é visado a

produção de massas frescas e congeladas sendo elas: massa de pizza, nhoque,

macarrão e panquecas, além da disponibilização dos produtos na loja de fábrica em

embalagens diferenciadas que auxiliarão na conservação do alimento e facilitarão a

sua manipulação e preparo. A loja contará com atendimento de balcão e

disponibilização dos produtos em prateleiras e refrigeradores. A empresa já vem se

desenvolvendo para a fabricação e venda de molhos prontos para acompanhar as

massas e também buscando novas combinações para agregar valor ao seu produto.

6.1 PLANO DE MARKETING WOODSTOK

6.1.1 Implementação do Plano de Negócio

É possível observar que não basta escrever um Plano de Negócios

impecável, com previsões otimistas e muitas vezes não tão realistas, e achar que no

momento em que for colocado em prática obterá sucesso logo no início, pois o

mercado externo é extremamente disputado, volátil e dinâmico. No momento da
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abertura, a contratação da equipe e as compras iniciais serão um momento

extremamente importante da constituição da empresa, o que explica a importância

de uma boa estratégia de implementação do negócio pois, conforme cita a literatura,

algumas etapas fundamentais devem ser seguidas para que se possa minimizar as

chances de fracasso (SALIM, 2003). Pode-se descrever algumas destas etapas

como:

● Definir claramente a função de cada integrante na equipe;

● Estabelecer objetivos e determinar as metas tanto a curto quanto a

longo prazo;

● Descrever detalhadamente as etapas e os processos da empresa;

● Planejar a gestão orçamentária por meio de planilhas, descrevendo

quando e quanto será pago para se obter um maior controle das despesas;

● Confeccionar um contrato social bem esclarecido com todas as

atividades a serem desenvolvida pela empresa, estabelecendo cláusulas no caso de

desacordos e conflitos, para que se possa evitar problemas futuros, quando da

estabilidade da empresa;

● Seguir as normas contábeis, deixando esta atividade para um

especialista caso os sócios não tenham conhecimento para gerir a contabilidade da

empresa e não misturar o dinheiro da empresa com o seu;

Munidos destas informações observa-se que uma empresa que segue estas

etapas pode mitigar o risco de derrotas e fracassos no mercado. No entanto, seguir

estas etapas de forma rigorosa não garantirá o sucesso.

6.1.2 Estratégias de Marketing

Segundo Kotler (2012, p. 53), “as metas indicam aquilo que a unidade deseja

alcançar” e estratégia “é um plano de ação para chegar lá”. Sendo assim, o autor

afirma que “para atingir suas metas todo o negócio precisa devem preparar uma

estratégia”, de acordo com suas necessidades e provisões no qual sua estratégia de

Marketing esteja alinhada com seus recursos tecnológicos, entre outros.

As três estratégias competitivas de Porter possibilitam ao empreendedor

alcançar a liderança total e absoluta em custos o que, em alguns casos, pode não

ser muito adequado por afetar o serviço final tendo em vista a priorização do custo -

matérias-primas e serviços mais baratos. Certamente isso influenciará na obtenção
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de um preço mais baixo. No entanto, por se tratar de um mercado de alimentos,

muitas vezes o cliente final não busca um produto com o preço mais baixo, estando

disposto a pagar mais caro para obter um produto com uma qualidade

inquestionável. A liderança em foco não deixa de ser importante para este negócio,

pois é com base nela que a equipe irá se especializar a fim de entender melhor o

setor de mercado resultando em atendimento de qualidade aos clientes. Por fim a

equipe irá buscar uma estratégia de diferenciação dentre os demais concorrentes,

tendo em vista a efetividade desta no mercado pois o cliente sempre busca um

diferencial e aqueles que conseguem atender esta demanda, acabam se

sobressaindo. O diferencial do empreendimento pode abranger as áreas de

atendimento, oferta de serviços extras (cortesias) e qualidade da matéria prima

utilizada pela empresa a fim de obter destaque no mercado (KOTLER,2012).

As estratégias de marketing, estão cada vez mais voltadas ao cliente e

concorrentes. Com isso é possível definir um bom plano de Marketing, por meio dos

resultados obtidos nas pesquisas online em redes sociais realizadas para observar o

comportamento do consumidor e a aceitação do produto que será oferecido. Além

disso, estratégias de contingência e de massa também podem ser adotadas para

que se possa neutralizar a concorrência e divulgar a marca em mídias sociais.

6.1.3 Matrizes de Marketing

Um profissional de marketing, muitas vezes encontra-se em apuros ao

precisar escolher uma matriz de marketing, pois existem várias delas. Há de se

pensar que ao planejamento de criação de um empreendimento é necessário certa

organização e escolhas de ferramentas que auxiliem o profissional a alcançar seus

objetivos de forma coesa e funcional. Não é preciso muito para colocar um

empreendimento por água a baixo, basta um pequeno descuido e tudo pode dar

errado o que pode ser evitado graças ao segmento das matrizes de marketing. Estas

matrizes auxiliam o profissional de marketing a criar e planejar um plano de

marketing para a empresa em que atua a fim de identificar diversos fatores como,

por exemplo, o público alvo, as necessidades e desejos de seus consumidores, etc.

A Matriz SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities e Threats), também

conhecida no Brasil como FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), é

uma das ferramentas de maior importância para o profissional de marketing. Por
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meio dela é possível avaliar os pontos fortes e fracos do negócio e auxiliar a planejar

o cenário completo em que o plano de negócio digital se encontra inserido, ou seja,

avaliar de maneira objetiva quais serão as oportunidades no decorrer do caminho e

o que possivelmente pode ser uma ameaça (KOTLER, 2012). Com base nisto, a

análise SWOT do negócio é apresentada na Figura 10.
FIGURA 10 - ANÁLISE SWOT WOODSTOCK

Fonte: Os autores (2018) com base em KOTLER (2012).

6.1.4 Mix de marketing
6.1.4.1 Produto

Massas sem glúten frescas para preparo e finalização na casa do cliente.

Fazem parte do mix de produtos: nhoque, macarrão, massas de lasanha, pizza e

panquecas (FIGURA 11).
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FIGURA 11 - CICLO DE VIDA DO PRODUTO

Fonte: Os autores (2018) com base em KOTLER (2012).

Os produtos terão embalagens práticas para fácil conservação e preparo. O

nome dado aos produtos vendidos relembra grandes nomes da música que se

apresentaram no grande festival de Woodstock ocorrido em 1969 em Nova York

como Creencence, Bob Dylan, Led Zeppelin, Joe Cocker e o The Who.

● Nhoque Creedence

● Macarrão Dylan

● Massa para panqueca Zeppelin

● Massa para lasanha Cocker

● Massa para pizza The Who

Cada embalagem conterá os valores nutricionais dos alimentos, modo de

preparo e conservação, bem como prazo de validade, que para massas frescas em

refrigeração é de cinco dias e congelado trinta dias.

6.1.4.2 Preço

Será verificando quanto cada produto irá custar para produção perante a uma

pesquisa de mercado com produtos semelhantes a fim de evitar distanciamento dos

custos das empresas concorrentes. Por se tratar de produtos para restrições
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alimentares ao glúten eles se tornam mais caros que os comuns devido aos

ingredientes a serem utilizados em seu preparo e também a investimentos em

formas de embalagem para manter o produto por maior tempo em conservação.

6.1.4.3 Praça

O produto será fornecido inicialmente na loja de fábrica, temática e com

ambiente agradável, e podendo ser distribuído posteriormente a restaurantes e

grandes redes de mercados.

A equipe de gestão visa manter um contato contínuo com clinicas, hospitais e

academias para a divulgação do produto, além do uso das redes sociais para

expansão do marketing ao público que visa uma alimentação mais saudável.

6.1.4.4 Promoção

Com divulgação em grandes redes sociais como Facebook haverá uma

expansão da propaganda da empresa visando atingir público-alvo que reside

distante da loja física.

Será oferecido a grandes restaurantes a opção de compra das massas

frescas disponibilizando também a propaganda em seus cardápios junto a outras

grandes marcas.

Além disso, serão disponibilizados folders e cartazes com a divulgação da

empresa e produtos em armazéns, lojas de produtos naturais e grandes redes de

supermercados como Angeloni e Festval que mantém um padrão de serviços

elevados e de qualidade.

6.2 PLANO OPERACIONAL

6.2.1 Plano de Informática

Os computadores, laptops, tablets e afins trouxeram para a humanidade

inovação, maior facilidade e otimização do tempo das pessoas, o que se aplica

também ao ramo empresarial. O mundo está informatizado e todas as empresas
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devem acompanhar esta evolução por meio do estabelecimento de um plano de

informática, o que facilita a resolução de problemas.

A WoodStock deverá contar com alguns sistemas tecnológicos que auxiliarão

no controle de funcionamento do empreendimento, sendo estes:

- Sistema de Entrada e Saída dos Funcionários: Há softwares que

trabalham com o controle de ponto dos funcionários, e é indispensável que um

empreendimento tenha tal tecnologia;

- Sistema de Vendas: Ainda mais importante do que apenas vender os

produtos, é necessário que se tenha um controle sobre o que foi vendido, de modo

que seja possível o planejamento de diversos fatores, como programação do pedido

de produtos em falta e observação dos produtos que possuem maior demanda.

6.2.2 Plano de Qualidade

Segundo o Hisrich (2014, s.p.) o conceito de qualidade refere-se “a totalidade

de características de uma entidade que a torna capaz de satisfazer necessidades

declaradas ou implícitas”. Logo que se ouve a palavra qualidade, pensa-se em algo

bem feito, mas para que isso tenha efeito é necessário analisar certos pontos

importantes na hora de desenvolver um projeto ou um produto, como por

exemplo:“O produto ou serviço é possível ser feito?”, “O produto ou serviço será

usado ou consumido?”, “O produto ou serviço atende as expectativas dos clientes?”

e “O produto ou serviço está de acordo com os requisitos estabelecidos?”.

Para que seja possível a entrega de um produto de qualidade, a equipe de

gestão irá se basear nas seguintes ações:

- Uso de matéria prima de qualidade;

- Padrão na produção dos produtos;

- Pesquisa de satisfação periodicamente;

- Análise de vendas e controle de estoque;

6.3 GESTÃO DE PESSOAS
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Conforme apresentado nas competências da equipe de gestão da empresa a

parte de administração do negócio será realizada pelos três sócios ocupando

grandes e importantes funções. Para as demais funções da empresa há

necessidade da contratação de profissionais externos, conforme demonstrado no

Quadro 1.

QUADRO 1 - PROFISSIONAIS EXTERNOS

Nº Empregado Função

1 Cozinheiro

1 Auxilia de cozinha

1 Atendente

1 Diarista
Fonte: Os autores (2018).

Os dados e informações para determinação do salário e atividades da função

foram estudados junto ao SINE Sistema Nacional de Empregos conforme pesquisa

realizada em seu site em 01/05/2018.

6.3.1 Descrição de funções, horas trabalhadas e salário.

QUADRO 2 - CARGO DE COZINHEIRO

Dados do Cargo Objetivos da função

Função: Cozinheiro Preparar refeições para consumo secundário e ter o conhecimento
em culinária sem glúten, seguindo os procedimentos necessários
para manter a qualidade e segurança do alimento preparado.
Conhecer a fabricação e manuseio de massas em geral e comandar
o funcionamento da cozinha e da produção.

Cód.: 29.4.002.010.001

Nível: Junior

Experiência: 2 a 4 anos

Horas: 43 horas semanais

Salario: R$           1.298,41
Fonte: Os autores (2018).

QUADRO 3 - CARGO DE AUXILIAR DE COZINHA

Dados do Cargo Objetivos da função

Função: Auxiliar de cozinha

Auxiliar no pré-preparo de alimentos, realizando a higienização e
cortando alimentos em porções para preparo, bem como auxiliar
o Cozinheiro em procedimentos simples de cocção,
posicionamento e distribuição de alimentos finalização do
produto.

Cód.: 29.4.001.003.001

Nível: Trainee
Experiência
:

2 anos

Horas: 43 horas semanais
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Salario:
R$

984,64
Fonte: Os autores (2018).

QUADRO 4 - CARGO DE ATENDENTE DE LOJA

Dados do Cargo Objetivos da função

Função: Atendente de loja
Executar atividades de atendimento ao cliente e público em
geral. Receber o cliente cordialmente. Abordar clientes, dar
suporte no esclarecimento de dúvidas. Oferecer serviços e
produtos. Informar o cliente como e para quê serve o produto
apresentado. Realizar troca de produtos. Ter conhecimento nos
produtos sem glúten e sobre o tema.

Cód.: 27.3.003.010.002

Nível: Junior

Experiência: 2 a 4 anos

Horas: 44 horas semanais

Salario: R$               1.026,90
Fonte: Os autores (2018).

A respeito do cargo de diarista a empresa tomará alguns cuidados para não

criar o vínculo empregatício, determinando o pagamento dos direitos estabelecidos

pela lei nº 5.859/72 e a lei complementar de 2015 nº 150, sendo eles:

- O trabalho será realizado uma vez por semana;

- O horário e dias da semana serão alternados e não fixos;

- Pagamento realizado no dia do trabalho e não mensalmente;

- Solicitação de assinatura em recibos (como autônomo) referente aos pagamentos;

- Verificação se tem trabalhos de diarista em outros locais;

- A diarista deverá estar inscrita na Previdência Social como contribuinte individual,

efetuando seu próprio recolhimento da contribuição previdenciária, mês a mês, de

acordo com os seus rendimentos.
QUADRO 5 - CARGO DE DIARISTA

Dados do Cargo Objetivos da função

Função: Diarista Realizar a limpeza geral das partes internas da empresa como
cozinha, banheiro, salas e loja.Salario dia: R$                    150,00

Fonte: Os autores (2018).

Será realizado treinamento inicial com todos os funcionários da empresa, para

explicar o que é a Doença Celíaca, como o processo de produção deve funcionar e

como se portar no seu ambiente de trabalho. Todos deverão seguir normas e

procedimentos para que seja garantida a segurança do alimento, evitando assim a

contaminação cruzada.

6.4 LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/tabela_inss_empregados.htm
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A empresa estará localizada na cidade de Curitiba-PR com suas instalações

situadas na Rua Marechal Floriano Peixoto,1530, Hauer, próximo ao terminal e

região central do bairro (FIGURA 12).

FIGURA 12 - LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

Fonte: Google Maps (2018).
6.5 LOGOMARCA DA EMPRESA

FIGURA 13 - LOGOMARCA

Fonte: Os autores (2018).

6.6 LAYOUT
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FIGURA 14 – LAYOUT DA EMPRESA

Fonte: Elaborado pela arquiteta Ariadne Aline Abondancia (2018).

6.7 PRODUÇÃO

Devido aos produtos especiais e de mercado específico, bem como a

mudança contínua de preços, a compra de matéria prima para a produção dos

produtos será realizada após pesquisa de mercado em armazéns e distribuidoras da

cidade de Curitiba e Região Metropolitana, podendo se estender às cidades

próximas.
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A empresa trabalhará inicialmente com a produção de massas frescas e

congeladas para consumo e preparo pelo consumidor final. As massas serão

embaladas a vácuo para maior conservação e prazo de validade mais longo.

6.7.1 Produtos

QUADRO 6 - MACARRÃO
MASSA PARA MACARRÃO

Ingredientes: Farinha de arroz, amido de tapioca, goma xantana,
ovos, sal.

Validade: 5 dias temperatura ambiente e 10 dias em refrigeração.
Fonte: Os autores (2018).

QUADRO 7 – LASANHA
MASSA PARA LASANHA

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, ovos,
óleo, sal e água.
Validade: 5 dias temperatura ambiente, 10 dias em refrigeração e 20
dias congelado.

Fonte: Os autores (2018).

QUADRO 8 - PIZZA
MASSA PARA PIZZA

Ingredientes: Mandioca, óleo de girassol, fermento biológico, fécula
de batata, sal, açúcar, E415, INS e conservante amilase.
Validade: 15 dias temperatura ambiente, 30 dias em refrigeração e
120 dias congelado.

Fonte: Os autores (2018).

QUADRO 9 - PANQUECA
MASSA PANQUECA

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de batata, amido de milho,
leite, sal e ovos.
Validade: 5 dias temperatura ambiente, 10 dias em refrigeração e 20
dias congelado.

Fonte: Os autores (2018).

QUADRO 10 - NHOQUE

NHOQUE
Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de batata, amido de milho,
batata, ovos e sal.
Validade: 15 dias em refrigeração e 30 dias congelado.

Fonte: Os autores (2018).

6.7.2 Embalagens e rótulos
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Esta empresa preza pela qualidade, sabor e durabilidade dos produtos. Em

decorrência disso, todos os produtos serão embalados a vácuo, utilizando-se de

plástico adequado e de uma máquina de selagem a vácuo (FIGURA 15).

FIGURA 15 - EMBALAGEM

Fonte: Os autores (2018).

Todos os produtos acompanharão um rótulo apresentando a descrição das

informações nutricionais do alimento, prazo de validade, modo de conservação e

modo de preparo. As massas serão para uso final do consumidor em sua residência

(FIGURA 16).
FIGURA 16 - RÓTULO

Fonte: Os autores (2018).

7 PLANO FINANCEIRO

Ter um bom planejamento financeiro é fundamental e extremamente

importante em qualquer empreendimento para que o negócio siga com uma saúde

financeira adequada. Por meio do planejamento se obtém informações a respeito da

viabilidade do empreendimento com indicadores e projeções a longo prazo e

diversos cenários possíveis, nos quais são levados em conta margens de risco e
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taxas básicas, como exemplo a SELIC ou a Inflação, que podem ajudar como

comparativos de rentabilidade.

Para a constituição do plano financeiro, foi utilizada a ferramenta Excel como

base a fim de obter auxílio nos cálculos de projeção financeiras e tabelas que serão

apresentados nas imagens abaixo. Para melhor visualização, a planilha está

disponível através do link:

<https://drive.google.com/open?id=0B7TCMPu8b8XCanJnQTBkc21OX1lrZUZRczY2RDQ1dDRBbldn>

7.1 INVESTIMENTO CAPITAL PRÓPRIO

Cada um dos três sócios participantes do negócio irá integralizar um capital

próprio de R$ 20.000,00 para a constituição da empresa, resultando no total de R$

60.000,00 para o início das operações (QUADRO 11).

QUADRO 11 - NECESSIDADES DE INVESTIMENTO INICIAL

Fonte: Os autores (2018).

Conforme o Quadro 11 acima o investimento inicial à vista será de

R$13.372,90 e os demais valores serão pagos parcelados conforme negociações

com fornecedores, ficando disponível no caixa da empresa um saldo de R$

46.627,10.

7.2 PREVISÃO DE VENDAS

https://drive.google.com/open?id=0B7TCMPu8b8XCanJnQTBkc21OX1lrZUZRczY2RDQ1dDRBbldn
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Abaixo pode-se observar um quadro com a projeção de vendas do primeiro e

segundo ano de operação do negócio dos produtos da Casa de Massas Woodstock

(QUADROS 12 e 13).
QUADRO 12 - PROJEÇÃO DE VENDAS NO 1º ANO

Fonte: Os autores (2018).

QUADRO 13 - PROJEÇÃO DE VENDAS 2º ANO

Fonte: Os autores (2018).

7.3 DESPESAS

As projeções e cálculos das despesas foram realizados para os próximos

cinco anos subsequentes da data de início das atividades da empresa. Os quadros

14 e 15 apresentam as despesas do primeiro e segundo ano. Nestas projeções não

estamos considerando taxa e indicadores flutuantes como a taxa Selic ou a Inflação

de um determinado período.
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QUADRO 14 - DESPESAS NO 1º ANO

Fonte: Os autores (2018).

QUADRO 15 - DESPESAS NO 2º ANO

Fonte: Os autores (2018).

.

7.4 CUSTOS

No quadro 16 abaixo pode-se observar os custos projetados do primeiro ano

da empresa.
QUADRO 16 - CUSTO DOS PRODUTOS NO 1º ANO

Fonte: Os autores (2018).

Abaixo, no quadro 17, pode-se verificar o custo de produtos no segundo ano.
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QUADRO 17 - CUSTO DOS PRODUTOS NO 2º ANO

Fonte: Os autores (2018).

O quadro 18 abaixo apresenta o custo total por ano.

QUADRO 18 - CUSTO TOTAL AO ANO

Fonte: Os autores (2018).

7.5 RECEITAS

Abaixo é possível observar a projeção das receitas dos primeiros seis meses

do empreendimento, na qual consta no primeiro mês um montante de R$ 23.105,00

(QUADROS 19 e 20).

QUADRO 19 - PROJEÇÃO DE RECEITAS NO 1º ANOS

Fonte: Os autores (2018)
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QUADRO 20 - PROJEÇÃO DAS RECEITAS NO 2º ANO

Fonte: Os autores (2018).

7.6 BALANÇO PATRIMONIAL

No quadro 21 abaixo pode-se observar o Balanço Patrimonial do segundo ano

de criação da empresa, indicador este, de suma importância por demonstrar, de

forma resumida, os direitos e obrigações em relação aos fornecedores e terceiros.

QUADRO 21 - PROJEÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL 1º ANO

Fonte: Os autores (2018).

No quadro 22, apresentado na sequência, é possível observar uma projeção do

balanço patrimonial da empresa no segundo ano de atividade.
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QUADRO 22 - PROJEÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL 2º ANO

Fonte: Os autores (2018).

7.7 PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

No quadro abaixo pode-se observar uma projeção do fluxo de caixa, no qual

são apresentados todas as entradas e saídas da empresa, no primeiro ano de sua

operação (QUADRO 23).

QUADRO 23 - PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 1º ANO

Fonte: Os autores (2018).
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7.8 INDICADORES

No quadro a seguir podem ser observados os indicadores financeiros, nos

quais foram calculados a Taxa Interna de Retorno (TIR), PayBack e o Valor Presente

Líquido (VPL) (QUADRO 24).

QUADRO 24 - INDICADORES

Fonte: Os autores (2018).

O VPL (Valor da Taxa Presente Líquido) tem como objetivo demonstrar no

presente as futuras entradas e saídas dos cinco anos projetados no plano financeiro.

Outro indicador analisado foi o TIR (Taxa Interna de Retorno) que visa indicar a

rentabilidade ou não de um projeto. Sendo a TIR de 4,47% mensal mostra-se ser um

projeto atrativo. Quanto ao retorno do investimento, chamado também de payback -

tempo que a empresa começará a igualar ou a superar o capital inicial investido – o

projeto apresentou um ano e sete meses para retorno, tendo uma avaliação positiva

em relação a sua viabilidade.

7.9 PONTO DE EQUILÍBRIO

Este indicador demonstra a partir de qual momento a empresa começará a

gerar um lucro efetivo, haja vista o pagamento de todas as despesas. O ponto de

equilíbrio do negócio é apresentado no quadro 25 abaixo.

QUADRO 25 - PONTO DE EQUILÍBRIO

Fonte: Os autores (2018).
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7.10 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Este indicador é muito importante para demonstrar se uma empresa está

financeiramente saudável ou não. Ele é resultante da subtração das despesas fixas

em relação ao preço de venda gerando o lucro. O resultado está demonstrado no

quadro 26, que é de 55 % obtidos após os cálculos projetados, significando assim

que a empresa se encontra eu uma ótima situação financeira.

QUADRO 26 - MARGEM BRUTA POR MÊS

Fonte: Os autores (2018).

7.11 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

O quadro 27, apresentado na próxima página, demonstra o DRE dos

primeiros seis meses de início do negócio.



71

QUADRO 27 - DRE DE 1º ANO
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Fonte: Os autores (2018).
7.12 INDICADORES CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Abaixo é apresentado um resumo dos principais indicadores, considerando os

seis primeiros meses de abertura da empresa (QUADRO 28).

QUADRO 28 - INDICADORES

Fonte: Os autores (2018).
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8 CONCLUSÃO

Com o passar dos anos, a humanidade adquiriu diversos avanços em todas

as áreas, dentre elas a criação de alimentos industrializados. Graças a esses

avanços, há disponibilidade de diversos produtos de consumo imediato, sem a

necessidade de preparo por conta do consumidor, o que otimiza o tempo das

pessoas em uma sociedade que exige praticidade. Concomitante a este fato

tornou-se crescente o número de pessoas com algum tipo de restrição alimentar,

forçando-as a buscarem alimentos que atendam às suas necessidades. Diante de

pesquisas bibliográficas realizadas ao longo deste trabalho, foi possível identificar a

carência de estabelecimentos especializados na venda de produtos Gluten Free,

onde cerca de 1% da população mundial tem a doença, o mercado de alimentos

sem glúten está em crescente expansão, oferecendo um campo de extensas

oportunidades de empreendimento nesta área. O objetivo geral deste trabalho se

baseia na verificação de viabilidade de implantação de uma casa de massas sem

glúten na cidade de Curitiba.

Por meio dos dados coletados no Plano de Pesquisa, é possível perceber

como a maioria das pessoas nos dias atuais, têm buscado uma alimentação mais

saudável e uma qualidade de vida melhor. Foi identificado que 90,6% dos

entrevistados conhecem alguém com algum tipo de restrição alimentar, sendo 80% a

restrição ao glúten, ficando claro a importância de produtos de qualidade que

atendam as necessidades dessas pessoas. Além disso evidenciou-se que o público

alvo consome uma grande quantidade de massas semanalmente e a maioria das

pessoas exigem sabor e qualidade na hora de comprar um produto.

Vale ressaltar a importância do desenvolvimento de um Plano Financeiro para

verificar a viabilidade de um novo negócio. Com base nos dados apresentados,

nota-se que foi atingida a Taxa Interna (TIR) de 4,47% e o Valor Presente Líquido

(VPL) de 69.042 implicando em viabilidade da abertura do empreendimento. Com

base nos dados e orçamentária apresentados verifica-se que este empreendimento

possui payback de um ano e sete meses e que esta proposta de negócio é aceitável

e viável financeiramente para desenvolvimento.
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Assim, o objetivo geral do trabalho foi atingido a partir da comprovação

viabilidade de implantação de uma casa de massas sem glúten na cidade de

Curitiba.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS
Este questionário tem como objetivo obter subsídios para estudo quanto ao comportamento do
consumidor para consumo e compra de alimentos prontos e para entendimento de possíveis
restrições alimentares existentes em sua residência.

Sua participação é muito importante!

Sexo

(   ) Feminino                  (   ) Masculino

Qual é sua faixa etária?

(   ) De 15 anos á 25 anos   (   ) De 25 anos á 50 anos  (   ) De 50 anos ou mais

Você tem ou conhece alguém com alguma restrição alimentar?

(   ) Sim                          (   ) Não

Qual seria a restrição? * Pode assinalar mais te uma resposta se for o caso

(   ) Glútén          (   ) Lactose           ( ) Açucar        (   ) Outros ___________________

Você já ouviu falar em Glúten?

(   ) Sim                         (   ) Não

Você está em busca de uma alimentação mais saudável?

(   ) Sim       (   ) Não

Com que frequência você consome massas em sua alimentação?

(   ) 1 vez por semana        (   ) 2 vezes por semana (   ) todos os dias

Que tipo de massas?

(   ) Massas prontas                        (   ) Massas frescas

(   ) Massas industrializadas           (   ) Todas as opões

O que mais gosta de consumir? * Pode assinalar mais te uma resposta se for o caso

(   ) Macarrão  (   ) Lasanha      (   ) Pizza (   ) Panquecas    (   ) Outros ________________

Em média quanto costuma gastar mensalmente com a compra de alimentos?

(   ) De R$50,00 á R$100,00                    ( ) De R$100,00 á R$200,00

(   ) De R$200,00 á R$300,00                  ( ) Acima de R$300,00

O que você busca em um alimento? * Pode assinalar mais te uma resposta se for o caso

(   ) Qualidade        (   ) Preço           (   ) Sabor     (   ) Confiança no fabricante

(   ) Facilidade de preparo        (   ) Alimento saudável

Você consumiria massas sem glúten e lactose?

(   ) Sim              (   ) Não


