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RESUMO

Este projeto visa estudar a viabilidade econômica financeira da abertura de um
restaurante por quilo no bairro boqueirão na cidade de Curitiba – Paraná. Trata-se
de uma proposta empreendedora que apresenta um novo conceito de restaurante
na região do bairro Boqueirão, a localidade tem muitos restaurantes, porém a
maioria trabalha com sistema de buffet livre, o restaurante Nonna Mia traz uma
proposta de buffet por quilo, com pratos equilibrados e variados, contando também
com o buffet por quilo de sobremesas e venda de bebidas variadas. Para
entendimento do mercado foi realizado um estudo mercadológico no qual por meio
de uma pesquisa buscou -se entender o comportamento dos clientes potenciais.
Analisou-se o projeto como um todo no qual foi desenvolvido um plano de
marketing, destacando a analise SWOT e os 4 p’s, desenvolveu-se um plano
administrativo demonstrando todos os cargos com suas respectivas descrições, um
plano operacional apresentando a capacidade produtiva e alguns detalhes como
armazenamento dos alimentos e por fim um plano financeiro contendo todos os
valores pertinentes ao negócio e análise da viabilidade de abertura do negócio.

Palavras-chave: Viabilidade. Restaurante. Abertura





ABSTRACT

This project aims to study the financial and economic viability of the opening of a
self-service restaurant in the neighborhood of Boqueirão in Curitiba city - Parana.
This is an entrepreneurial proposal of a new restaurant concept in the Boqueirão
neighborhood region, where the town has many restaurants, but most of them work
with all-you-can-eat buffets, the Nonna Mia restaurant brings up a self-service
proposal per kilo, with balanced and varied dishes, it also provides the per kilo
self-service of desserts and sale of various drinks. To understand the market, we
conducted a market study in which by means of a research, it sought to comprehend
the behavior of potential customers. We analyzed the project as a whole in which we
developed a marketing plan, highlighting the SWOT analysis and the 4 Ps of
Marketing; we developed an administrative plan showing all positions with their
descriptions, an operating plan showing its productive capacity and some details like
food storage and finally a financial plan containing all the relevant data to the
business as well as the analysis of its opening viability.

Keywords: Viability. Restaurant. Opening
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1 INTRODUÇÃO

Devido a atual conjuntura econômica os brasileiros estão em busca de

novas possibilidades e oportunidades. E são nesses ciclos que as grandes ideias

surgem e são tidas como ousadas e destemidas, fazendo que o empreendedor crie

algo épico, capaz de mudar todo o cenário modificando toda estrutura acidentada da

economia, ousadia, atitude e informação devem ser armas fundamentais para as

tomadas de decisões e são imprescindíveis neste processo para se alcançar os

objetivos pretendidos e para superação das contrariedades que irão surgir ao longo

do tempo, Segundo Degen (2009, p. 2)

O empreendedor é o agente do processo de destruição criativa que, de
acordo com Joseph A. Schumpeter, é o impulso fundamental que aciona e
mantém em marcha o motor capitalista, constantemente criando novos
produtos, novos métodos de produção, novos mercados e,
implacavelmente, sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e
mais caros.

Segundo ABRASEL (2016), de cada dez brasileiros adultos, quatro já

possuem ou estão envolvidos com a criação de uma empresa, com uma taxa de

empreendedorismo em 2015 de 39,3%, o país teve o melhor índice dos últimos 14

anos, quase o dobro registrado em 2002 que foi de 20,9%.

Segundo o relatório GEM BRASIL (2010 p. 67 e 68) há um grande número

de empreendedores no ramo de atividade de alojamento e alimentação, que, ocupa

o segundo lugar no ranking de atividades com 15% total dos empreendedores no

Brasil, perdendo apenas para a atividade de comercio varejista com 25% dos

empreendedores.

Em termos de cidade, conforme o IBGE (2010) Curitiba uma das cidades

mais populosa e rica do sul do Brasil, onde se destaca entre os habitantes o hábito

de efetuar suas refeições fora de casa, com a busca de refeições balanceadas.

Neste contexto observa-se que um bairro como Boqueirão que representa 5% da

população da capital com 197.346 habitantes, necessita atender à necessidade

deste público, com uma alimentação de qualidade, saborosa e leve.

Balizado nestes pontos este estudo busca investigar a viabilidade

econômica financeira da abertura de um restaurante por quilo no bairro do

Boqueirão, na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná.
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1.1 OBJETIVOS

Os objetivos deste projeto pretendem responder ao problema de pesquisa

que busca entender os hábitos gastronômicos da população e seus gastos com

refeições, e com isso atender o objetivo geral.

1.1.1 Objetivo Geral

Para responder ao problema de pesquisa este projeto tem como objetivo

geral: Analisar a viabilidade econômica financeira da abertura de um restaurante por

quilo no bairro boqueirão no município de Curitiba - PR.

1.1.2 Objetivos Específicos

Para o alcance do objetivo geral serão desenvolvidos quatro objetivos

específicos que serão baseados na população do bairro Boqueirão, incluindo

moradores e trabalhadores da região:

1) Analisar os dados demográficos da população.

2) Analisar os gastos com refeições.

3) Verificar os hábitos gastronômicos da população.

4) Elaborar um plano de negócios.

1.2 JUSTIFICATIVA

O consumo de alimentos com alto teor de gordura está cada vez mais

profuso nas mesas das famílias brasileiras, congruente com o Portal Brasil (2014)

uma Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo Ministério da Saúde, em união com

o IBGE, expõe que a população brasileira faz refeições com alto teor de gordura no

dia a dia. De acordo com os dados, cerca de 60% dos alimentos gordurosos fazem

parte da alimentação do cotidiano dos brasileiros. Na pesquisa, feita entre agosto de

2013 e fevereiro de 2014 com 63 mil pessoas em todo o País, revela que 37,2% dos

entrevistados afirmam que consomem alimentos com alto teor de gorduroso. Entre

os homens, esse percentual é de para 47,2%. De acordo com a pesquisa o público

feminino, têm a alimentação um pouco mais saudável: 28% das entrevistadas

admitem que comem alimentos gordurosos, o consumo de gordura na alimentação é

preocupante pelos efeitos maléficos na saúde. Segundo a coordenadora geral de

Doenças e Agravos não Transmissíveis do Ministério da Saúde Malta (2014, p. 1)
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"Os alimentos gordurosos, as carnes com gordura, elas têm um teor
bastante recessivo de gordura prejudicial para as doenças cardiovasculares.
Então, reduzir esse tipo de consumo no cotidiano é algo que traz muitos
benefícios e seria recomendado"

Com base nesses dados acredita se na importância de um restaurante que

sirva uma refeição balanceada com alimentos variados e de procedência, um

estabelecimento no qual existe uma grande variedade de alimentos caseiros que

oferecerá uma experiência saudável na refeição do almoço. Segundo Abrasel (2015)

uma pesquisa realizada na USP, intitulada “Nutrir-se ou comer: diálogos e dilemas

no cotidiano de clientes e de nutricionistas em restaurantes de refeição por peso”,

buscou saber quais fatores influenciavam mais a escolha dos alimentos. Foram

entrevistados 60 clientes em dois restaurantes a quilo em São Paulo. Em ambos os

estabelecimentos, a saúde foi tendente em primeiro lugar, por 43% das pessoas, ao

mesmo tempo que o sabor, com 26%, e a constância entre sabor e saúde, com 31%,

ficaram atrás.

Este projeto estuda a viabilidade econômica financeiro da abertura de um

restaurante por quilo no bairro Boqueirão na cidade de Curitiba – Paraná visto que o

Boqueirão é um bairro de grande potencial. E, concordância com a pesquisa

elaborada pelo Ippuc (2014) a regional Boqueirão possui 20.779 estabelecimentos

formais protocolados, exercendo atividade econômicas, o que concerne a 10,9% do

total da cidade de Curitiba, onde foi inferido que 51,07% dos estabelecimentos são

comerciais e restante divididos entre serviço, indústria e outros. A pesquisa enfatiza

que 84% da renda da regional do Boqueirão gira em torno de até 3 salários mínimos.

Segundo levantamentos da prefeitura de Curitiba, um dado corrente entre as

regionais da cidade de Curitiba é que a público de maior abrangência é o feminino,

com mais de 50%. A presidente da Agência Curitiba, acorda que tal conhecimento é

de suma importância na hora de empreender e conduzir seu serviço ou produto.

Com isso temos a concepção de oferecer um restaurante que tem uma

proposta de um cardápio composto por diversos pratos com comidas caseiras, além

da inclusão de pratos saudáveis com menos gorduras, com a finalidade de

balancear a refeição e criar o habito de uma alimentação mais equilibrada e

saudável na vida de nossos clientes.
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1.3 METODOLOGIA

A metodologia visa responder o que é pesquisa, a classificação e os

procedimentos metodológicos.

1.3.1 O Que é Pesquisa

Pesquisa é um regimento lógico e ordenado que procura colocar respostas

aos problemas que está em pauta. Para GIL (2006, p. 19) a pesquisa deve ser

desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a cuidadosa

utilização de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos, a qual

desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, que vai da

adequada formulação até a satisfatória apresentação dos resultados.

Uma pesquisa é realizada para se obter o conhecimento sobre algo, ou

ainda, para fazer algo de forma melhor e mais eficiente. Segundo Gil (1991, p.19).

Há muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa. Podem, no
entanto, ser classificadas em dois grandes grupos: razões de ordem
intelectual e razões de ordem prática. As primeiras decorrem do desejo de
conhecer pela própria satisfação de conhecer. As últimas decorrem do desejo
de conhecer vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz.

.
Mediante os vários métodos de pesquisa existentes se faz necessário a

classificação de qual procedimento se busca adotar, portanto a seguir se pretende

estabelecer qual método será adotado para este projeto.

1.3.2 Classificação da Pesquisa

O critério utilizado para classificar uma pesquisa está em base nos seus

objetivos gerais. Conforme GIL (2006, p. 45) toda e qualquer classificação do

método a ser adotado se faz mediante algum critério, neste caso em seus objetivos

gerais. Ele afirma ainda que as pesquisas podem ser classificadas em três grandes

grupos: exploratórias, descritivas e explicativas.

Para este projeto que tem como objetivo verificar a viabilidade econômica

financeira para abertura de um restaurante se desenvolverá pesquisa descritiva.

Segundo Malhotra (2001, p.108) este tipo de pesquisa tem como principal objetivo a

descrição de algo, normalmente características ou funções do mercado, tais com:

descrever as características de grupos relevantes (como consumidores), estimar a
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porcentagem de unidades numa população especifica que exibe um determinado

comportamento, determinar a percepção de usuários a determinado produto ou

serviço e formular previsões especificas.

Expor as características da população do bairro do boqueirão, e sua

percepção a implantação de um restaurante por quilo esta introduzido no objetivo

geral deste projeto, desta forma a pesquisa descritiva vai permitir conhecer as

preferências, sem buscar explicar seus fenômenos, mas servirá como base.Segundo

Vergara (2013, p.42)

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou
de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre
variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os
fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.

Vários são os meios de investigação, a seguir serão descritos os

procedimentos metodológicos adotados para este projeto, que vão possibilitar

embasar esta pesquisa descritiva.

1.3.3 Procedimentos Metodológicos

Entre um dos procedimentos metodológicos que será adotado está a

pesquisa bibliográfica, que conforme Vergara (2013, p.43) consiste no estudo

sistematizado realizado com base em material publicado em livros, revistas, jornais,

redes eletrônicas, ou seja, material acessível ao público geral.

Para este tipo de procedimento deve-se atentar para a origem das fontes,

uma vez que fontes secundárias podem comprometer a qualidade da pesquisa.

Segundo Gil (2006, p.51).

Muitas vezes, as fontes secundárias apresentam dados coletados ou
processados de forma equivocada. Assim, um trabalho fundamentado
nessas fontes tenderá a reproduzir ou mesmo a ampliar erros. Para reduzir
essa possibilidade, convém aos pesquisadores assegurarem-se das
condições em que os dados foram obtidos, analisar em profundidade cada
informação para descobrir possíveis incoerências ou contradições e utilizar
fontes diversa, cotejando-as cuidadosamente.

Outro procedimento metodológico adotado será pesquisa documental, o qual

segundo Gil (1991, p.51) assemelha-se muito a pesquisa bibliográfica, porém a

diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes, já que a pesquisa

bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores
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sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de matérias que não

receberam ainda tratamento analítico, ou que podem ser reelaborados de acordo

com os objetos da pesquisa.

E também para atender os objetivos desta pesquisa, entre eles a análise do

potencial mercado, será adotado uma pesquisa de levantamento, onde deverão ser

entrevistados indivíduos pertencentes ao universo pesquisado. Para Gil (1991, p.56)

este tipo de pesquisa consiste em interrogar diretamente as pessoas cujo o

comportamento se deseja conhecer, solicitando informações a um grupo significativo

de pessoas sobre o problema estudado, e posteriormente através de análise

quantitativa obtém-se conclusões sobre dados coletados.

Conforme Gil (1991, p.56) na grande parte destes levantamentos fica

impossível pesquisar todos os integrantes da população estudada, portanto através

de procedimentos estatísticos, seleciona-se uma amostra significativa de todo o

universo, que se torna objeto de investigação. Para este projeto, a pesquisa de

levantamento conforme cálculo da amostra que será detalhada a seguir, deverá ser

246 indivíduos do universo pesquisado, por meio de questionários eletrônicos e

abordagem pessoal.

Com o objetivo de estimar a proporção em população infinita foi utilizado

nível de significância de 5%, nível de confiança de 95%, margem de erro de 5% e

uma estimativa de 20%. Com uma população de 197.346 habitantes no bairro do

boqueirão, obtivemos uma amostra de 246 pessoas a serem entrevistadas. Os

resultados obtidos por esta pesquisa estão mencionados na página 46 deste projeto.

Quadro 1 Cálculo da Amostra
Fonte: SPIEGEl (1993)
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico consiste em analisar o problema por meio de estudos e

pesquisas já realizados anteriormente, a fim de fundamentar o atual estudo.

2.1 CONCEITOS DE EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo é um tema extensamente discutido no mundo

administrativo, havendo várias definições e conceitos bastante subjetivos. Segundo

Dornelas (2005, p. 39), empreender é o compromisso entre as partes envolvidas aos

processos em conjunto, que concretizam as ideias em uma oportunidade, e a

sinergia perfeita dessas oportunidades levam à criação de um negócio de sucesso.

Uma das mais antigas definições do empreendedorismo, que fundamenta e

reflete melhor o espírito do empreendedor pode ser de Joseph Schumpeter:

“O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela
introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de
organização ou pela exploração de novos recursos e materiais.”
(SCHUMPETER apud DORNELAS, 2005, p. 39).

Segundo Dornelas (2005, p.40), o processo de empreendedorismo engloba

todas as funções e atividades no que se diz respeito à criação de novas empresas.

O processo se divide em três partes, a primeira é a fase de criação de algo novo, a

segunda é a determinação e compromisso para fazer o negócio evoluir e a terceira é

que, apesar dos erros e falhas deve se assumir os riscos calculados, as decisões

tomadas e principalmente ousar e acreditar.

“O papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico envolve
mais do que apenas o aumento de produção e de renda per capita; envolve
iniciar e constituir mudanças na estrutura do negócio e da sociedade.”
(HISRICH, 2009, p.36).

2.1.1 Análise Histórica do Surgimento do Empreendedorismo

Ao analisar a história do empreendedorismo no mundo encontra-se a origem

da palavra empreendedor segundo Dornelas (2005, p. 29).

A palavra empreendedora (entrepreneur) tem origem francesa e quer dizer
aquele que assume riscos e começa algo novo. Antes de partir para
definições mais utilizadas e aceitas, é importante fazer uma análise histórica
do desenvolvimento da teoria do empreendedorismo (HISRISH apud
DORNELAS, 2005, p. 29).
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No que se refere ao primeiro uso do termo empreendedorismo, pode-se

utilizar Marco Polo, quando ele tentou ligar uma rota com o Oriente, após

estabelecer um contrato com um homem capitalista para a venda de suas

mercadorias.

Segundo DORNELAS, 2005, p. 29, desde a Idade Média o termo

empreendedorismo já era utilizado para definir as pessoas que gerenciavam os

projetos de população. Essas pessoas não assumiam os riscos, porém gerenciavam

os projetos se utilizando dos recursos disponibilizados pelos governantes do país.

Para um entendimento breve e sucinto do passar dos séculos pode-se

identificar um pouco a análise histórica conforme o Quadro 2:

SÉCULO XVII SÉCULO XVIII SÉCULO XIX e XX

Richard Cantillon, importante
escritor e economista do
século XVII, é considerado por
muitos como um dos criadores
do termo empreendedorismo,
tendo sido um dos primeiros a
diferenciar o empreendedor –
aquele que assume riscos – só
capitalista – aquele que
fornecia o capital.
(DORNELAS, 2005 p.28).

Segundo Dornelas (2005, p.
28), esse foi o Século em que
finalmente se diferenciou o
empreendedor do capitalista,
proveniente do processo de
industrialização que ocorreria
no mundo.

Aqui cabe uma breve análise
das diferenças e similaridades
entre administradores e
empreendedores, pois muito se
discute a respeito desse
assunto. Todo empreendedor
necessariamente deve ser um
bom administrador para obter o
sucesso, no entanto, nem todo
bom administrador é um
empreendedor. O
empreendedor tem algo mais,
algumas características e
atitudes que o diferenciam do
administrador tradicional.
(DORNELAS, 2005, P. 28).

Quadro 2 Análise Histórica do Surgimento do Empreendedorismo
Fonte: DORNELAS (2005)

2.1.2 Empreendedorismo no Brasil

O empreendedorismo no Brasil teve maior ênfase na década de 1990, junto

com as entidades do SEBRAE e SOFTEX. Antes disso o empreendedorismo não

era cogitado no país, e não era comum a criação de pequenas empresas.

“Os ambientes político e econômico do país não eram propícios, e o

empreendedor praticamente não encontrava informações para auxiliá-lo na jornada

empreendedora” (DORNELAS, 2005, p. 26).
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A criação da Softex tinha o objetivo de levar as empresas de software do

Brasil ao mercado externo, no entanto é possível confundir com o histórico do

empreendedorismo do Brasil na década de 1990. A partir do resultado da criação de

programas, incubadoras de empresas, as universidades de ciências da computação

e informática, começaram a despertar na sociedade brasileira o interesse pelo

empreendedorismo.

Até então, palavras como plano de negócios (business plan) eram
praticamente desconhecidas e até ridicularizadas pelos pequenos
empresários. Passados 15 anos, pode-se dizer que o Brasil entra neste
novo milênio com todo o potencial para desenvolver um dos maiores
programas de ensino de empreendedorismo de todo o mundo, comparável
apenas aos Estados Unidos, onde mais de 1.500 escolas ensinam
empreendedorismo. Seria apenas ousadia se não fosse possível. Ações
históricas e algumas mais recentes desenvolvidas começam a apontar para
essa direção. (DORNELAS, 2005, p. 27).

O Brasil se destacou como o país com melhor relação entre o número de

habitantes adultos que começam um novo negócio. O que consequentemente

chamou a atenção das partes envolvidas no êxito do empreendedorismo do país e

do mundo.

Foi o relatório executivo de 2000 do Global Entrepreneurship Monitor (GEM,
2000), onde o Brasil apareceu como o país que possuía a melhor relação
entre o número de habitantes adultos que começam um novo negócio e o
total dessa população: 1 em cada 8 adultos. Como se sabe, este estudo tem
sido realizado anualmente e no gráfico apresentado anteriormente no Brasil
aparece em 2003 na sexta posição, com um índice de criação de empresas
de 13,2% da população adulta (cerca de 112 milhões de pessoas),
correspondendo a mais de 14 milhões de pessoas envolvidas em novos
negócios. Ainda assim, uma posição de destaque, com números
expressivos. (DORNELAS, 2005, p. 28).

Essa posição não significa o desenvolvimento econômico, a não ser que

essa empresa esteja focada na sua oportunidade de mercado, isso ficou claro a

partir dos estudos anuais GEM, dos quais pode se originar duas definições de

empreendedorismo.

Para o mesmo autor, as definições sobre o empreendedorismo está como: o

empreendedorismo de oportunidade, cujo o empreendedor é visionário, pois cria um

planejamento para que possa buscar a geração de lucros, empregos e riquezas.

Isso faz com que o mesmo esteja diretamente ligado ao desenvolvimento

econômico. Pra a segunda definição, é o empreendedorismo de necessidade, onde
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o candidato a empreendedor s aventura em um novo negócio, seja por estar

desempregado e não possuir mais alternativas de trabalho. Desta maneira, acabem

não tendo um planejamento adequado ou nenhum tipo de planejamento, o que lhes

faz ter um fracasso rápido, pois não geram um desenvolvimento econômico. Este é

um dos tipos mais comuns em países em desenvolvimento como o Brasil, assim

também influencia na Atividade Empreendedora Total desses países.

Entretanto para Dornelas (2005, p.28) o Brasil estar ranqueado nas

primeiras posições do relatório da GEM não basta, é preciso buscar otimização do

empreendedorismo de oportunidade, pois historicamente tem estado abaixo do

índice de empreendedorismo de necessidade.

2.1.3 Atividades Econômicas

Uma das atividades de maior interesse no mercado brasileiro atualmente é

abrir um restaurante. Segundo o relatório da GEM (2015), cerca de 27% dos

empreendedores iniciais brasileiros com até três anos e meio de atividade, e 20%

dos estabelecidos com vida superior aos três anos, atuam no setor de alimentos.

Conforme o relatório da GEM (2015), nas atividades como o setor de

alimentos, é praticamente inexistente a inovação do empreendedorismo. Suas

pesquisas apontam 82,3% dos empreendedores iniciais como não praticantes de

nenhuma inovação contra os 5,2% afirmam oferecem algo a mais.

2.1.4 Empreendedor

“Um empreendedor é uma pessoa que detecta uma oportunidade e que cria uma

organização (ou a adquire ou é parte de um grupo que o faz) para encará-la”

(FREIRE, 2005, p.02).

Segundo HISRICH (2009, p. 31), a busca de um novo empreendimento está

ligada ao processo de empreender, ou seja, se tem um envolvimento para uma

simples solução de problemas em uma posição administrativa típica. Pois o

empreendedor precisa encontrar, avaliar e desenvolver esta oportunidade,

superando as forças que resistem à criação de algo novo.

As habilidades necessárias para ser um empreendedor, podem ser

classificadas em três áreas:
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As habilidades requeridas de um empreendedor podem ser classificadas em
três áreas: técnicas, gerenciais e características pessoais. As habilidades
técnicas envolvem saber escrever, saber ouvir as pessoas e captar
informações, ser um bom orador, ser organizado, saber liderar e trabalhar
em equipe e possuir know-how técnico na sua área de atuação. As
habilidades gerenciais incluem as áreas envolvidas na criação,
desenvolvimento e gerenciamento de uma nova empresa: marketing,
administração, finanças, operacional, produção, tomada de decisão,
controle das ações da empresa e ser um bom negociador. Algumas
características pessoais já foram abordadas anteriormente e incluem: ser
disciplinado, assumir riscos, ser inovador, ser orientado a mudanças, ser
persistente e ser um líder visionário. (DORNELAS, 2005, p.41).

No ponto de apoio (o vértice inferior), está o empreendedor; no vértice da
direita, está o capital; e no da esquerda, o projeto ou ideia. Todo processo
empreendedor integra estes três componentes. Quando um
empreendimento não alcança sucesso, isto é decorrente de uma destas três
razões, ou de uma combinação delas: o empreendedor não era bom, não
conseguiu o capital necessário ou o projeto empreendido era errado.
(FREIRE, 2005, p.06).

Insisto: Nove de cada dez ideias levadas a cabo nascem porque o
empreendedor em potencial descobre uma necessidade ou uma
oportunidade a partir de sua interação com um segmento do mercado.
(FREIRE, 2005, p.16).

O processo de empreender torna-se muito simples quando se compreende,

sob a forma de um triângulo invertido, conforme a Figura 1.

Figura 1 Triangulo Invertido
Fonte: FREIRE, (2005)

Com isto, fica claro o que pode levar um novo empreendedor ao seu

sucesso ou fracasso em seu novo empreendimento. Tudo vai depender dos seus

estudos e análises realizadas para um bom desenvolvimento de seu
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empreendedorismo, para que assim possa ter uma visão sobre o que está buscando

e quais são as suas condições para que se tenha sucesso.

2.1.5 Consumo Alimentar no Brasil e o Desafio da Alimentação Saudável

Segundo o site Portal Brasil (2009, p. 1), uma alimentação saudável previne

o surgimento de doenças crônicas e melhora a qualidade de vida. Frutas, verduras,

legumes e cereais integrais contêm vitaminas, fibras e outras compostas, que

auxiliam as defesas naturais do corpo e devem ser ingeridas com frequências.

A permanência na alimentação do brasileiro de vários itens alimentares

como, preparações a base de feijão, e preparações a base de milho, batata doce,

abóboras, cará, quiabo, alimentos ricos em micronutrientes como vitaminas e que

contêm alto teor de fibra e baixo índice glicêmico, é um aspecto muito positivo. As

fibras e o baixo índice glicêmico, que indica o aumento da glicemia no sangue após

ingestão dos alimentos, são características muito favoráveis de uma alimentação,

pois reduzem o colesterol e protegem quanto ao aparecimento de diabetes.

Interessante que esses alimentos são mais consumidos nas faixas de menor renda e

nas populações que vivem na área rural.

2.2 PLANO DE NEGÓCIOS

Plano de negócios é um documento escrito e estruturado com a finalidade

de permitir ao empreendedor a análise da viabilidade de um negócio,

Segundo Salim (2003, p.3), plano de negócios é um documento que contém

a caracterização do negócio, sua forma de operar, suas estratégias, plano para

conquistar uma fatia do mercado com projeções de despesas, receitas e resultados

financeiros.

Pode-se afirmar que o plano de negócio além de ser um documento de

extrema importância para a apresentação profissional da organização, também

demonstra experiência, objetivos futuros, apresenta os recursos que a empresa

possui para concretização, além de ser um documento vivo que visa o detalhamento

de um negócio.

Segundo Lacruz (2008, p. 1), é um documento vivo porque sofre

constantemente pelas mudanças econômicas e tecnológicas. Não sendo um

documento técnico, pois está vinculado ao seu criador.
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O conceito chave de plano de negócios é o planejamento. Planejar

detalhadamente significa antever nos mínimos detalhes do resultado futuro de ações

que se pretende tomar acerca do empreendedorismo, logo, é o serviço de

preparação de um trabalho a fim de evitar riscos.

Planejamento consiste na concepção e análise de cenários futuros para um
empreendimento (pode ser em empresa, ou uma nova unidade da
empresa), seguido do estabelecimento de caminhos e objetivos (para um
mercado, um território), culminando com a definição das ações que
possibilitem alcançar tais objetivos e metas para o empreendimento.
(SALIM, 2003, p.16).

Entende- se que planejamento é um conjunto de ações que visam à

realização de um projeto, que deve ser conduzido com o lado racional e não apenas

como o emocional,
Não basta apenas sonhar, deve-se transformar o sonho em ações
concretas, reais, mensuráveis. Para isso, existe uma simples, mas para
muitos tediosa, técnica de se transformar sonhos em realidade: o
planejamento. (DORNELAS apud LACRUZ, 2008, p. 9).

Muitas empresas funcionaram sem um plano durante muitos anos e

tomaram decisões sem nenhuma base para estudos.

Conforme Salim (2003, p. 3-4), neste novo mundo de negócios não se

idealiza abrir ou manter uma empresa sem fazer um bom Plano de Negócios, pois

os empreendedores estão cada vez mais levados a pensar sobre os diversos fatores

que envolvem seu negócio, logo precisam realizar um planejamento bem detalhado,

antes de iniciar suas atividades. As empresas precisam saber para onde vão e como

vão chegar, é por essa razão que os administradores modernos usam cada vez

menos, no dia a dia intuições, ações impulsivas e todo o tipo de decisões sem base

em uma análise cuidadosa de dados reais do mercado.

O plano de negócios interessa aos sócios da empresa, e os empregados,

pois é importante que os colaboradores se convençam de que o plano é bom e trará

benefícios a eles também.

Segundo Salim (2003, pg.20), o plano deve ser construído de tal forma que

os empregados ganhem mais com o sucesso da empresa. Por exemplo, garantir

maneiras de distribuir parte dos lucros aos empregados de duas formas, que é

pagando participações nos lucros para os empregados; ou oferecendo-lhes opções
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para compra de ações da empresa, proporcionais ao lucro; essas ações serão

vendidas abaixo do valor de mercado, para beneficiar empregados.

Se o plano contempla esse ponto, evidentemente vai ser interessante que os

empregados da empresa o conheçam.

Acredita-se que mesmo que a pessoa disponha de um capital necessário, o

plano de negócios pode mudar uma ideia, logo que é possível constatar que aquele

momento não é adequado para investir, portanto sua elaboração é importante para

conhecer o ramo que se pretende entrar, fundamentar decisões, buscar capital junto

a investidores ou financeiros e definir estratégias para o sucesso.

É como se você quisesse fazer uma longa viagem de carro por vários
estados do país; você precisa de um roteiro, de um mapa detalhado, de um
projeto e de um cronograma para guiá-lo nessa empreitada. No caso da
abertura de um negócio, a viagem é bem mais longa e complicada, além de
estar sujeita a problemas de travessias, chuvas e trovoadas. O roteiro do
plano de negócios não elimina os possíveis erros, mas ajuda enfrentá-los e
a redirecionar melhor os seus esforços. (CHIAVENATO, 2012, P.128)

O plano de negócios varia de acordo com o tipo de propósito. Segundo

Dornelas (2008, p. 44) se for necessário capital externo, um plano ajustado para

satisfazer a investidores ou financiadores (bancos, por exemplo) tem tipicamente de

vinte e cinco a quarenta páginas. Esse tipo de plano também é uma boa cartilha

para novos empregados ou para transmitir o valor de seu empreendimento a

diversos interessados. Um segundo tipo de plano – operacional – destina-se

primordialmente ao empreendedor e à equipe para conduzirem o desenvolvimento,

lançamento e crescimento inicial da empresa. O terceiro é o plano compacto cujo

tamanho geralmente é no máximo dez páginas, seu propósito é proporcionar uma

concepção inicial do negócio.

Um plano de negócio pode ser um cartão de visitas do empreendedor ou

pode tornar-se um cartão de desqualificação se não for cuidadosamente elaborado:

A maioria dos planos de negócios resume-se a textos editados sobre um
modelo pré-determinado e que não convencem ao próprio empreendedor.
Geralmente são escritos como parte dos requisitos de aprovação de um
empréstimo, ingresso em uma incubadora de empresas, solicitação de
bolsas ou recursos financeiros de órgãos do Governo etc., e que são feitos
apenas para esse fim, às pressas, sem muita fundamentação ou, como já
foi dito, recheado de números mágicos. Como esperar que convençam a um
investidor, bancos, potenciais parceiros, fornecedores, à própria empresa
internamente, esses que são, geralmente, os públicos-alvo de um plano de
negócios? Deve-se ter em mente que essa ferramenta se propõe a ser o
cartão de visitas do empreendedor, mas também pode ser o cartão de
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desqualificação do mesmo empreendedor em busca de oportunidades. As
oportunidades geralmente são únicas e não podem ser desperdiçadas. E
como cartão de visitas, o empreendedor deve sempre ter à mão o plano de
negócios de seu empreendimento, elaborado de maneira primorosa e
cuidadosamente revisado. (DORNELAS, 2008 p1).

O plano de negócios não é utilizado primordialmente para levantar capital,

embora o plano ajude a fazê-lo, o plano testa a viabilidade de uma ideia e ajuda os

empreendedores a adquirirem entendimento da oportunidade que estão idealizando.

Assim podemos afirmar que um novo negócio, sendo bem planejado poderá

sim alcançar o sucesso.

2.2.1 Sumário Executivo

Uma das últimas etapas realizadas no plano de negócios é o sumário

executivo, que deverá ser colocado no início do plano, para fornecer um resumo de

forma eficaz do conteúdo geral.

O sumário executivo é um extrato competente e motivante do Plano de
Negócios. Qual a área de negócios, qual o produto ou serviço, qual o
mercado e que fatia desse mercado queremos obter? Tudo isso, sem
explicar em detalhes, mas dito de maneira clara, objetiva e sucinta. Isto é o
que deve conter o Sumário Executivo. (SALIM, 2003, p.42).

Esta seção do plano de negócios é uma das mais importantes, por tratar a

essência do empreendimento, assim é possível comunicar, esclarecer detalhes e até

mesmo conquistar o leitor.

Como o sumário executivo é a parte mais importante do plano concluído,
você só deve redigi-lo depois de ter passado por todas as seções e
adquirido o aprendizado profundo que esse processo proporciona. O
sumário executivo deve ter de uma a três páginas, mas preferimos que não
tenha mais de duas. (DORNELAS, 2008, p.55).

Segundo SALIM, 2003, p.42, os aspectos que devem estar contidos em um

sumário executivo são os seguintes: objetivo do Plano de Negócios, a empresa ou

produto: se esta oportunidade foi identificada, a sua transformação em um negócio

(empresa ou unidade de negócios).

Feita todas essas avaliações, se torna mais fácil para que o empreendedor

possa fazer do seu novo negócio um sucesso a um prazo mais curto, pois estará se

beneficiando para que não ocorra o contrário de suas ideias.
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2.2.2 Resumo da Empresa

O resumo da empresa é o ponto que descreve exatamente como ela será, é

onde se deve identificar e transformar uma oportunidade em negócio.

A composição do resumo da empresa deverá apresentar o empreendimento

desde a oportunidade vislumbrada até o local no qual vai funcionar a empresa,

conforme Figura 2.

Figura 2: Construindo planos de negócios
Fonte: SALIM (2003)

Segundo Salim (2003, p.52) a apresentação do sumário explicativo consiste

no que a empresa ou unidade de negócio irá fazer e qual o produto ou serviço que

será comercializado juntamente com o detalhamento das especificações de
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tamanho, peso, formato, cor, características, funcionalidade e benefícios. Os

proprietários da empresa consistem na apresentação dos currículos, mostrando as

qualificações, e habilitação para explorar o negócio, a forma como vão dividir as

responsabilidades na empresa e realizar o gerenciamento. A especificação da forma

jurídica definirá a sociedade da empresa, capital, onde vai ser a sede, qual a sua

divisão de cotas ou ações.

Estabelecer um plano para começar a empresa com os gatos iniciais para

legalizar o funcionamento e existência, montar o escritório, viabilizar a sua

operacionalização nos primeiros meses, com as despesas associadas. Definir o

local onde vai funcionar a empresa.

2.2.3 Descrição dos Produtos e Serviços

O detalhamento dos produtos e serviços é a seção que detalha o que a

empresa vai vender, constituída da definição de produtos e serviços do plano de

negócios, os pontos importantes que constituem o capítulo são:

Para SALIM (2003 p. 62-70), são necessárias algumas descrições como: a

clareza de cada um dos serviços e produtos que a empresa vende, dentro do seu

mercado e as principais necessidades detectadas com os clientes que poderão ter

resoluções ofertadas pela empresa. Saber também quem são os competidores, pois

é necessário mostrar quais são os benefícios que fazem os seu produtos e serviços

serem melhores que dos concorrentes. Realizar uma definição de como vai ser o

material usado para apoiar a venda dos seus produtos e serviços. Fazer uma análise

dos custos para o fornecimento de seus produtos e serviços, os preços que podem

ser praticados no mercado. Avaliar as margens que podem ser praticadas nas

vendas e seus produtos e serviços. Analisar também a questão tecnológica

envolvida, como a qual tecnologia é usada e qual é o seu grau de atualidade e

volatilidade. Verificar qual proteção legal de seus produtos e serviços (direitos e

propriedade). Seguindo tais procedimentos, o empreendedor poderá descrever de

forma fácil tudo sobre os seus produtos e serviços ofertados.
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2.2.4 Análise de Mercado

Nesta parte do plano é necessário fazer uma análise completa dos

mercados, dos parceiros, concorrentes, estratégias a fim de segmentar o mercado e

avaliar cada segmento, para análise de mercado há alguns itens importantes.

O autor SALLIM (2003, p. 71-83), cita que: Fazer projeções sobre o

mercado: mercado total em unidades e em valor, desempenho recente do mercado e

sua projeção. Como o mercado pode ser segmentado? Quais os critérios de

segmentação (nível econômico, tipo de negócio, tipos de necessidades de clientes,

localização geográfica, por produtos, por padrões de compras identificados)?

Buscando avaliar e seguir os procedimentos adequados, facilitará para que

o novo empreendedor ao entrar no mercado com o menor número de duvidas

possíveis para que possa ofertar da melhor maneira seus produtos e serviços aos

seus futuros clientes.

2.2.5 Estratégia de Marketing

Conforme Hitt, Duane e Hoskisson (2003, p. 141) para definir a estratégia de

marketing que irá adotar, uma organização precisa primeiramente analisar seu

ambiente externo, identificar as oportunidades neles existentes, determinar quais de

seus recursos e capacidades internas são competências essenciais e selecionar

uma estratégia adequada para implementação.

Após uma análise externa, conclui se que para este projeto será adotado a

estratégia de Diferenciação, a qual segundo Kotler (2000, p.309) é o ato de

desenvolver um conjunto de diferenças significativas para distinguir a oferta da

empresa da oferta da concorrência. Sendo que esta diferenciação pode se dar por

meio do produto, dos serviços, do pessoal ou da imagem.

Neste projeto a diferenciação deve ocorrer da seguinte forma:

● Produto – comidas saudáveis, com confiabilidade, pratos variados e bem

elaborados, opções de sobremesas por quilo, pratos bem apresentados.

● Serviços – facilidade para se servir, pratos bem distribuídos, ambiente

agradável e confortável, reposição rápida dos alimentos, higiene cuidadosa,

opções de pagamento, agilidade no pagamento.
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● Pessoal – profissionais competentes, cordiais, atenciosos, com capacidade

de resposta imediata as solicitações do cliente, com boa comunicação ao

cliente, uniformizados e organizados.

● Imagem – desenvolvimento de uma logomarca atraente, divulgação do

projeto nas mídias sociais, rádios, jornais do bairro, folders e demais

instrumentos que possam comunicar a marca e imagem do projeto.

2.2.6 Estratégia do Negócio (Plano de Marketing e Vendas)

Um plano de marketing e vendas trata-se de uma avaliação dos possíveis

clientes, dos produtos ou serviços ofertados pela empresa, do ambiente no qual a

empresa estará inserida, e que após avaliar estas informações permite traçar as

estratégias do negócio:

É o resultado da análise conjunta de diversas informações, obtidas sobre o
mercado, os serviços e os produtos oferecidos, as necessidades e
preferências dos clientes. A partir disso, é necessário identificar e avaliar as
oportunidades e ameaças do ambiente de negócios e estudar os pontos
fortes e fracos da nossa empresa, vistas em relação aos concorrentes e,
também, sob o ponto de vista dos problemas e dificuldades internas que
impedem ou atrapalham a empresa para atingir seus objetivos e metas.
(SALIM, 2003, p. 84).

A estratégia da empresa é um fator importante a ser avaliado no momento

da elaboração do plano de marketing e vendas, pois definirá a maneira de como as

operações serão dirigidas. Uma estratégia errada pode destruir um negócio ou

produto antes mesmo da implementação.

Para traçar o plano de marketing do plano de negócios, deve-se atentar à
estratégia que será seguida pela empresa. A estratégia pode ser definida
como a ciência de planejar e dirigir operações em grande escala,
especificamente no sentido de manobrar as forças para as mais vantajosas
posições antes de agir. Em Marketing, a estratégia também é muito
importante, pois uma Estratégia de Marketing errada pode destruir uma
empresa/produto antes mesmo de ser implementada, independente da
qualidade do produto/serviço da empresa ser de alta qualidade ou não.
Quando se falar em Estratégia de Marketing, deve-se ter em mente os
chamados 4P’s do Marketing: Produto (posicionamento), Preço, Praça
(Canais de Distribuição) e Propaganda e Promoção. (DORNELAS, 2008,
p.1)

A estratégia do negócio deve conter os seguintes pontos segundo SALIM
(2003, p.86):

● Quais os segmentos do mercado em que vamos nos concentrar e por quê?
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● Há algum caso de sucesso?

● É importante definir qual a oferta de produtos e serviços que a sua empresa

vai fazer: o que vai vender, a que preço, como vai ser o método de abordar

os clientes, onde vai vender (território geográfico ou nicho ou segmento de

mercado). Tudo isto, sempre com a preocupação de quais necessidades

dos clientes vão ser atendidas.

● É necessário estabelecer quais os segmentos de mercado a serem

trabalhados e a ordem de prioridade para atacá-los.

● É necessário que haja um conhecimento profundo dos concorrentes, seus

argumentos de venda, seus pontos fortes e fracos e a posição comparativa

entre as soluções da empresa e as dos concorrentes, inclusive para

responder às objeções dos possíveis clientes.

● É necessário possuir uma estratégia de preços: lista de preços, modo de

formar preços, descontos, formas de pagamento e créditos.

● Previsões de vendas necessitam ser feitas e sempre estarão sendo

perseguidas.

● Devem ser analisadas e construídas alianças estratégicas.

● Um processo estabelecido para o atendimento a clientes, incluindo suporte

técnico, pode se tornar um diferencial no mercado.

● Para implementação do negócio devem ser descritas as etapas necessárias

incluindo os responsáveis, as datas e o orçamento previstos para cada

etapa.

2.2.7 Organização e Gerência do Negócio

Nesta etapa, será necessário verificar de que forma a empresa irá funcionar,

como será a organização para cumprir os objetivos e a estratégia organizacional.
O essencial é articular as vantagens competitivas operacionais e considerar
como as operações gerarão valor para o cliente. Esta seção também expõe
o ciclo de produção, permitindo ao empreendedor avaliar o impacto no
capital de giro. (DORNELAS, 2008, p. 99).

Os pontos fundamentais para a organização e gerência do negócio, segundo

(SALIM, 2003, p.95), são:
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1. Definir a composição da equipe gerencial e dos quadros quantitativos de

pessoal necessário por função, com seus perfis profissionais e

responsabilidades bem delineados.

2. Estabelecer a estrutura de organização, com as atribuições de cada área bem

claras e com as delegações de poderes para as gerências bem especificadas.

3. Na hipótese de já estar constituída a equipe de gerência, apresentar os

nomes e os currículos dos competentes, mostrando suas atribuições e

responsabilidades.

4. Definir um plano de pessoal bastante detalhado, contendo a forma de

remuneração, de avaliação, de premiação, de aperfeiçoamento e treinamento,

da evolução de carreira e de benefícios a serem praticados pela empresa. Os

custos de pessoal devem ser tabelados e organizados por centros de custos

e por classe de despesa.

2.2.8 Planejamento Financeiro

Em um planejamento financeiro tem por objetivo juntar todas as despesas,

desde aquelas do início do negócio até aquelas que serão feitas na fase

operacional, bem como avaliar as receitas que serão obtidas com os produtos e ou

serviços vendidos, para então analisar qual o saldo deste resultado, ou seja,

responder a seguinte questão: a empresa é lucrativa? O planejamento financeiro se

define em:

O plano financeiro pode ser resumido como o conjunto de informações de
natureza que compõem as previsões relativas à operacionalização do
negócio, dentro dos parâmetros planejados. Por meio do Planejamento
Financeiro é possível saber se o projeto representa uma boa opção para os
Recursos a serem utilizados na sua operacionalização, em comparação
com alternativas de investimento. (LACRUZ, 2008, p.103).

O Quadro 3 mostra que o planejamento financeiro deverá conter os seguintes

elementos:
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

1. Pressupostos importantes para fazer os
planos financeiros a as justificativas de
adota-los

Os cenários de Planejamento representam diferentes
situações que podem ocorrer em diversas áreas e
que podem acarretar diferentes desempenhos de um
empreendimento no horizonte de planejamento.
(SALIM, 2003, p. 105)

2. Comparações entre o plano projetado e
o desempenho de outras empresas da área
ou de sua empresa em períodos anteriores.
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3. Cálculo do ponto de equilíbrio
econômico-financeiro sem produzir (custos
afundados)

O Break-even point (ponto de equilíbrio) representa o
nível de vendas no qual a receita iguala a soma dos
custos fixos mais os custos vaiáveis, ou seja, no qual
o lucro é zero. (SALIM, 2003, p. 106)

4. Cálculo do custo de operar a empresa
sem vender e sem produzir. (Custos
afundados)

Burning-rate (custos afundados são os dispêndios de
uma empresa com custos fixos que independem do
volume de vendas, tais como aluguel das
instalações, salários e encargos de pessoal
administrativo, despesas com energia elétrica, água
e esgoto, telefone e outros. Esses dispêndios para
manter “viva” as empresas denominadas
burning-rate. Em português usa-se o termo custos
afundados.
(SALIM, 2003, p. 107)

5. Lucros e perdas projetadas, com base
nos custos e nas expectativas de receitas
esperadas (Demonstração de Resultado e
Exercício).

6. Fluxo de caixa – expresso por uma
planilha que mostra como serão cobertas
as despesas efetuadas e qual o valor das
receitas esperado ao longo de determinado
período de tempo.

O fluxo de caixa representa a evolução das entradas
e saídas de recursos financeiros da empresa ao
longo do tempo, de forma a visualizar, a cada
momento, a disponibilidade líquida do caixa e
verificar se os desembolsos futuros (SALIM, 2003, p.
108)

7. Projeção do balanço da empresa
(Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial é a representação contábil da
situação econômico-financeira deum empresa sendo
sua elaboração obrigatória pela legislação, como
uma periodicidade mínima atual. (SALIM, 2003, p.
109)

8. Cálculo de indicadores tais como:
margem bruta, lucro bruto, retorno de
investimentos, lucro por ação, tempo de
recebimento após a venda, percentagem
de inadimplência, índice de liquidez, etc.

Indicadores econômico-financeira são relações
obtidas a partir de demonstrações financeiras com o
objetivo de definir parâmetros que ilustrem o
desempenho de uma empresa, as tendências desse
desempenho que também funcionem como
parâmetros para comparação com o desempenho de
empresas concorrentes. (SALIM, 2003, p. 109)

Quadro 3 Planejamento Financeiro
Fonte: SALIM, 2003.

2.3 MERCADO ALIMENTÍCIO

Alguns aspectos do setor terciário de nossa economia serão, apontados nos

próximos tópicos do Mercado Alimentício:

2.3.1 A Força do Setor de Alimentos.

Do setor industrial de alimentos e bebidas, correspondem a uma fatia do PIB

muito significante, que além de criar um número crescente de empregos, cria uma

balança econômica muito importante para o Brasil.
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Para o site Equipar Tecnologia (2015), das portas das indústrias de

alimentos e bebidas saem produtos que equivalem a 9,5% do Produto Interno Bruto

(PIB) do Brasil, que além de criar um número crescente de empregos, gera um saldo

comercial superior àquele criado por todo o restante da economia. O que significa a

um crescimento de empregos e saldo comercial superior ao restante da economia.

No site SMZTO (2015, p.1), o Brasil está em 5º lugar no faturamento.

Segundo dados levantados o faturamento do setor foi de quase 26 bilhões e estima

se que seu crescimento em 2015 ficará entre 7,5% e 9,5%.

Para a Look And Feel Agency (2013, p.1), o ramo de alimentação no Brasil

destaca-se por ser mais promissor, com um crescimento três vezes mais que o PIB

nacional. O brasileiro também busca por uma alimentação mais equilibrada

conforme informações divulgadas no site, do seu aumento percentual foi de 89%

destes produtos no Brasil.
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3 PLANO DE NEGÓCIOS

Para responder o quarto objetivo específico deste projeto, será desenvolvido

um plano de negócios, que permitirá análise dos aspectos jurídicos legais,

enquadramento tributário e aspectos mercadológicos.

3.1 ASPECTOS JURÍDICOS E LEGAIS

Segundo Dornelas (2001, p.41), a decisão de criação de uma empresa está

relacionada a fatores externos, ambientais e sociais, assim como as aptidões

pessoais, sendo na maioria das vezes, uma junção de todos os fatores.

A empresa é o organismo econômico que se concretiza dos fatores de

produção e que se propõe a satisfazer as necessidades alheias:

O estabelecimento empresarial é a reunião é a reunião dos bens
necessários ao desenvolvimento da atividade econômica. Quando o
empresário reúne bens de variada natureza, como as mercadorias,
máquinas, instalações, tecnologia, prédio etc., em função do exercício de
uma atividade, ele agrega a esse conjunto de bens uma organização
racional que importará em aumento do seu valor enquanto continuarem
reunidos. Alguns autores usam expressão “aviamento” para se referir a esse
valor acrescido. (COELHO,2011, p.77).

O brasileiro resume empresa como aqueles que criam e conduzem algo que

geram valor economicamente, assim gerando valores ao país.

O desafio teórico passou a ser a definição do que seja a empresa. O
legislador brasileiro não se ocupou minuciosamente disso, resumindo-se a
afirmar que os empresários e sociedade empresária são aqueles que
exercem profissionalmente atividades econômicas organizadas para a
produção ou a circulação de bens ou serviço (MAMADE, 2010, p.4).

Existem diferentes denominações aos tipos de empresas, conforme o site

Capital Social apresenta (2015, p.1), que são as MEI, ME, EPP, EI e EIRELI, LTDA E

SA, que com a modernização do sistema tributário brasileiro, existem vários

enquadramentos empresariais, isso porque existem vantagens e regras distintas

para cada modalidade.
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TIPO FATURAMENTO ENQUADRAMENTO
MEI (Micro

Empreendedor
Individual)

Até R$ 60 mil reais ano Simples Nacional

ME (Microempresa) Menor ou igual R$ 360 mil reais ano

EPP (Empresa de
Pequeno Porte

360 mil a 3,6 milhões ano Simples Nacional

EI (Empresário
Individual)

Até R$ 60 mil reais ano Simples Nacional

LTDA (Limitada)
A participação e as responsabilidades de
cada um da empresa são limitadas a
proporção das cotas

S.A (sociedade Anônima)

Quadro 4 Enquadramentos fiscais
Fonte: Capital Social (2005)

Na Figura 3 é apresentado um fluxograma de como proceder na abertura de

uma empresa, segundo o site Portal do Empreendedor (2016).

Figura 3 Fluxograma de abertura de empresa
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
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1. Pesquisa de
viabilidade de local

Pesquisa, Viabilidade de local - Segundo o site do Meriti (2013) O Pedido de Viabilidade,
ou Consulta Prévia, é um conjunto de procedimentos disponibilizados pelas instituições
participantes do Convênio que proporciona ao empresário uma consulta antecipada a
estas instituições para verificar a viabilidade da implantação da sua empresa no município.
O Pedido de Viabilidade é preenchido na página da Junta Comercial ou da Prefeitura e
encaminhado a Junta Comercial e as Entidades participantes (Prefeitura do Município, e
outras entidades envolvidas no processo de Registro de uma Empresa) para análise e
determinação das pendências e instruções que o empresário deve atender para
implantação do seu negócio.

2. Junta Comercial.
Pesquisa de nome

Junta Comercial -Segundo o site elipse publicidade (2014, p.1) relata que junta comercial é
uma instituição ligada a secretaria da fazenda, que é responsável pelo registro mercantil
de empresas.

3. CNPJ

CNPJ -segundo o site contabilidade pontual (2015, p.1) a nomenclatura CNPJ Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, que é feito na receita federal, é o documento principal da
empresa. Somente com o CNPJ as empresas podem fazer contratos, emitir notas fiscais,
abrir processos, garantindo a sua legalidade fiscal e jurídica. Sem o CNPJ é como se sua
empresa não existisse e a possibilidade que ela seja fechada é muito grande.

4. Inscrição do FGTS
Inscrição junto ao FGTS, o site de dúvidas frequentes da CEF afirma que a inscrição do
FGTS, caracteriza-se pelo cumprimento de todas as suas obrigações legais juntos ao FGTS.

5. Secretaria da Fazenda

Secretaria da Fazenda-Segundo o site da fazenda de Santa Catarina (2015, p.1), A
Secretaria da Fazenda é responsável pela arrecadação, fiscalização, pagamento,
contabilização e controle dos recursos públicos estaduais, além da elaboração e execução
do orçamento e gerenciamento da dívida pública

6. Alvará de
Funcionamento/

Vigilância Sanitária

Alvará de funcionamento - O Alvará de funcionamento é o que permite a empresa
prestadora de serviço, comercial ou industrial a funcionar dentro dos parâmetros técnicos
da legislação urbanística. Toda empresa deve ter o alvará conforme decreto 49.969 de
2008. Segundo o portal da ANVISA (2015) O número de cadastro da empresa no Sistema
de Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária – Data visa é obtido por ocasião da
aprovação da primeira petição de registro na área de alimentos e não se constitui em uma
autorização de funcionamento.

Quadro 5 Etapas para a abertura de uma empresa
Fonte: Receita Federal (2015)

3.2 ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO DA EMPRESA

Para saber qual regime tributário o empreendimento será enquadrado, será

necessário um levantamento de dados dentro da atividade econômica adotada e o

potencial faturamento, para assim definir o enquadramento tributário.

3.2.1 Definição da Atividade Econômica

Segundo o site da Receita Federal do Brasil (2015, p.1) a CNAE é um

instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos

critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração

Tributária do país. Aplica-se aos agentes econômicos que produzem ou que prestem

serviços, enquadram-se empresas privadas, públicas, agrícolas, instituições sem fins

lucrativos e agentes autônomos.
A CNAE é composta de sete dígitos, sendo possível encontrá-la no cartão

CNPJ emitido pela Receita Federal. Esse código é responsável por descrever a

atividade econômica principal de uma empresa. Conforme consulta realizada pela da
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Receita Federal a atividade econômica principal restaurante classifica se como

56.11-2-01 Restaurantes e Similares.

Levando em consideração que a empresa fará comercialização de

alimentos, é necessário ter Inscrição Estadual ativa, portanto haverá contribuição de

ICMS, conforme modelo adotado nas figuras cinco (CNPJ) e seis (Inscrição

Estadual) disponível no APÊNDICE - A.

3.2.2 Definição das Alíquotas Tributárias

Segundo Lei 9.317, de 5/12/96 SIMPLES é o sistema integrado de

pagamento de impostos e contribuições das microempresas e das empresas de

pequeno porte. Segundo Fuhrer (2003, p.96), a simplificação consiste no pagamento

unificado de várias contribuições e de dois impostos federais como: IRPJ, CSLL,

COFINS, PIS/PASEP, CPP e ICMS. Respeitando o Anexo I da Lei Complementar nº

123, de 14 de dezembro de 2006, as alíquotas e partilhas de comércio.

Tabela 1 Simples Nacional Comércio
Receita Bruta em 12 meses

(em R$)
ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS

PIS/
PASEP

CPP ICMS

Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25%

De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86%

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33%

De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%

De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%
Fonte: (PLANALTO, 2006)



53

A alíquota pode variar de 4% a 11,61 % dependendo do faturamento da

receita bruta em doze meses.

As empresas optantes pelo SIMPLES não são obrigadas a declarar o

Imposto de Renda, uma vez que já declaram seus gastos na DAS. Entretanto, a

declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica é o mesmo processo do imposto

de uma Pessoa Física, variando de 0 % a 0,54 %.

A COFINS varia de 0% a 1,6 % e o cálculo é baseado no faturamento

mensal e na totalidade das receitas.

Segundo o site Jus Brasil (2013, p.1.) a CPP corresponde ao recolhimento

de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer

título durante o mês aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e

contribuintes individuais que lhe prestem serviços. Recolhimento de 1%, 2% ou 3%

para o financiamento do benefício da aposentadoria especial e daqueles concedidos

em razão do grau de incidência de incapacidade labor ativa decorrente dos RAT,

sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos

segurados empregados e trabalhadores avulsos. Recolhimento de 15% sobre o

valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços relativos a serviços que

lhe são prestados por cooperados através de cooperativas de trabalho.

As microempresas optantes pelo Simples Nacional enquadradas no anexo I

deverão discriminar mensalmente a receita bruta, destacada por estabelecimento e

por atividade a fim de recolher o DAS até o dia 20 de cada mês subsequente, a fim

possibilitar o cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento,

conforme Quadro 6:

Anexo DAS GPS

I
Alíquota do Simples

Nacional, incluída a CPP
Desconto do INSS dos empregados e dos

contribuintes individuais.
Quadro 6 Simples Nacional

Fonte: Receita Federal (2015)

O ICMS é apenas fiscal, e o principal fato gerador é a circulação de

mercadoria, até as que iniciam no exterior. As etapas de circulação de mercadorias e

em toda prestação de serviço estão sujeitas ao ICMS, devendo haver emissão da

nota fiscal.
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3.3 ASPECTOS MERCADOLÓGICOS

Para demonstrar o que será oferecido aos clientes, desenvolve-se o

planejamento do produto, que visa atender as necessidades dos potenciais

consumidores, demonstrando o que será oferecido.

3.3.1 Produto

Dentro de Produto será apresentado às características e atributos que o

produto/serviço que o empreendimento deste projeto irá apresentar aos seus

clientes.

Os produtos são refeições servidas no almoço, elaboradas com cardápios

variados, no sistema Buffet por quilo, com ingredientes de procedência e qualidade,

para proporcionar uma alimentação saborosa e saudável aos clientes. O Buffet será

composto por diversos pratos quentes, frios, saladas, carnes, massas e

sobremesas.

No início do Buffet, juntamente com as saladas estará disposto os temperos

(azeite de oliva, vinagre, aceite balsâmico, sal), e para aprimorar ainda mais as

refeições fará parte sementes como linhaça, quinoa e farelo de aveia para uma

alimentação rica em fibras.

Serão oferecidas várias bebidas tais como refrigerantes, sucos naturais e

chá gelados, os quais serão cobrados a parte da refeição. A sobremesa será

elaborada diariamente pelo menos dois sabores, a qual fará parte do Buffet e será

cobrado igualmente por quilo como a refeição.

As refeições serão ofertadas de segunda a sexta-feira das 11h30min até 15h

00min, podendo se estender eventualmente para casos excepcionais.

A seguir cardápios a serem oferecidos, destacando em duas estações:

cardápio de verão e cardápio de inverno. Os cardápios encontram-se nos Apêndices

D e E.

3.3.2 Levantamento de Dados

Para obter as informações necessárias sobre mercado onde este projeto de

empreendedorismo pretende estar inserido foi realizada uma pesquisa com 246

entrevistados, que a seguir seguem detalhados os resultados obtidos:
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Gráfico 1 Região onde almoçam
Fonte: Levantamento de dados (2015)

Conforme o Gráfico 1, ao serem questionados sobre qual região almoçam

de segunda a sexta feira, 72% dos entrevistados responderam que almoçam no

bairro Boqueirão, seguidos de 11% no bairro Hauer, 5% no bairro Xaxim, 5% no

bairro Alto Boqueirão e 7% em outros bairros.

Gráfico 2: Sexo
Fonte: Levantamento de dados (2015)

Dos 246 entrevistados, 50% eram do sexo masculino e 50% do sexo
feminino.

Gráfico 3: Média salarial
Fonte: Levantamento de dados (2015)
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Entres eles, 50% possuem renda média de 04 a 08 salários mínimos, 28%

possuem de 01 a 03 salários mínimos, 21% possuem renda superior a 9 salários

mínimos e 1% não opinaram.

Gráfico 4: Número de dias que almoçam em restaurantes
Fonte: Levantamento de dados (2015)

Quando perguntados quantas vezes almoçam em restaurantes de segunda

a sexta feira, 31% disseram almoçar cinco vezes, 21% almoçam quatro vezes, 21%

almoçam três vezes, 13% almoçam duas vezes, 11% uma vez e 3% nenhuma vez.

Gráfico 5: Valor médio do ticket alimentação
Fonte: Levantamento de dados (2015)

Ao se perguntar sobre o valor médio gasto nas suas refeições do almoço,

42% disseram gastar de R$ 15,01 a R$ 30,00, 33% de R$ 30,01 a R$ 50,00, 24%

até R$ 15,00 e 2% gastam mais de R$ 50,00.
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Gráfico 6: Formas de pagamento
Fonte: Levantamento de dados (2015)

Entre os entrevistados a forma de pagamento mais utilizada foi Dinheiro com

48%, seguido da forma cartão débito com 22%, vale refeição com 19% e por último

cartão de crédito com 11%.

Gráfico 7: Fator de atração
Fonte: Levantamento de dados (2015)

Para 67% dos entrevistados o fator que mais atrai em um restaurante é

higiene, seguido de 14% o preço, 10% o espaço físico, 4% estacionamento e 6%

outros fatores.

Gráfico 8: Fator de repulsa
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Fonte: Levantamento de dados (2015)
Quando perguntados sobre o fator que causa repulsa em um restaurante,

75% disseram ser a falta de higiene, e para 11% seria o preço alto, 7% seria espaço

físico precário e 7% outros fatores.

Gráfico 9: Mudança de endereço
Fonte: Levantamento de dados (2015)

Ao se perguntar o que lhes faria mudar do restaurante atual, 30% dos

entrevistados disseram que a higiene faria mudarem de restaurante, seguido de 25%

o preço, 17% a qualidade, 13% o atendimento, 8% a localização e para 6% a forma

de pagamento.

Gráfico 10: Opção de pratos
Fonte: Levantamento de dados (2015)

Para a hora do almoço os entrevistados disseram preferir saladas com 61%,

seguido de 24% carnes grelhadas, 7% peixes/frutos do mar, 5% aves, 2% arroz e

feijão e 2% massas.
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Gráfico 11: Preferencia do local para almoçar
Fonte: Levantamento de dados (2015)

Ao perguntar sobre a preferência de variar ou não de local de almoço, 62%

dos entrevistados disseram que preferem almoçar todos os dias no mesmo lugar e

38% disseram preferir almoçar em restaurantes diferentes.

Gráfico 12: Preferência por tipo de Buffet
Fonte: Levantamento de dados (2015)

Para 58% dos entrevistados a preferência é de almoçar em um restaurante

com Buffet Livre com preço fixo e 42% disseram preferir restaurante com Buffet por

quilo.

Gráfico 13: Preferência por tipo de bebidas
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Fonte: Levantamento de dados (2015)
Quando perguntados sobre a bebida preferida para acompanhar seu

almoço, 46% optaram por suco, seguido de 20% de água, 17% de refrigerante, 14%

de chá e 3% outras bebidas.

Gráfico 14: Tempo de almoço
Fonte: Levantamento de dados (2015)

Entre os entrevistados o tempo gasto para efetuar a sua refeição do almoço

é de uma hora para 57%, de meia hora para 21%, de uma hora e meia para 19% e

de mais de uma hora e meia para 4%.
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4 A EMPRESA

A ideia de abertura do restaurante surgiu com o estudo na alimentação dos

brasileiros e que tipo de alimentação os mesmos buscavam que culminou no

resultado na pesquisa que nosso grupo realizou, onde se busca uma alimentação de

qualidade de boa procedência.

4.1.1 Processo de Abertura de uma Empresa

O processo de abertura de uma empresa deve seguir os seguintes passos

para a abertura de um restaurante, como demonstra O Fluxograma 1, abertura de

uma empresa.

Fluxograma 1 Abertura de uma Empresa
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

4.1.2 Abertura, Registro e Legalização

Para abertura, registro e legalização do empresário individual, é necessário

registro na Junta Comercial e, em função da natureza das atividades constantes do

objeto social, inscrições em outros órgãos, como Receita Federal (CNPJ), Secretaria

de Fazenda do Estado (inscrição estadual e ICMS) e Prefeitura Municipal

(concessão do alvará de funcionamento e autorização de órgãos responsáveis pela
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saúde, segurança pública, meio ambiente e outros, conforme a natureza da

atividade). (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2016)

4.1.3 Junta Comercial

Faça o registro de empresário individual e o seu enquadramento como

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). Ocasião em que se deve

apresentar para arquivamento (registro) o Requerimento de Empresário e o

enquadramento como ME ou EPP na Junta Comercial, desde que atenda ao

disposto na Lei Complementar 123/2006. Recomenda-se a realização de pesquisa

prévia de nome empresarial e consulta prévia de endereço para evitar colidência de

nome empresarial e pendências junto à Prefeitura Municipal e aos demais órgãos

envolvidos.

A pesquisa do nome empresarial deve ser a primeira providência a ser

tomada antes do registro (Requerimento de Empresário) da empresa. Essa medida

é para certificar-se que não existe outra empresa já registrada com nome igual ou

semelhante ao que você escolheu. Isso evita que o processo de registro tenha que

mudar de nome, após iniciado.

4.1.4 Alertas importantes

Não copie nomes ou marcas já existentes e não confunda nome empresarial

com nome fantasia. O nome empresarial, que constará no Requerimento de

Empresário, deverá observar as regras de formação próprias de cada tipo jurídico -

consulte a Instrução Normativa DNRC nº 116, de 22 de novembro de 2011. Já o

nome fantasia (nome comercial ou de fachada) é aquele pelo qual a empresa se

torna conhecida do público.

É necessário solicitar “Consulta Prévia” à Prefeitura Municipal para saber se

é possível exercer as atividades desejadas no local em que se pretende implantar a

empresa (conformidade com o Código de Posturas Municipais), bem como para

obter a descrição oficial do endereço pretendido para a empresa.

Nesse momento, é importante, também, informar-se na Prefeitura sobre

quais as licenças que deverão ser obtidas para a concessão do Alvará de

Funcionamento referente às atividades que serão desenvolvidas. Em seguida

deve-se procurar cada órgão responsável pelo licenciamento (Vigilância Sanitária,
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Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, etc.) e obter informações sobre quais são as

exigências de cada um deles para a concessão da licença que for necessária para

as atividades, além da documentação que é exigida.

Se alguma atividade da empresa for considerada de alto risco, serão

efetuadas exigências específicas para cada caso e vistorias prévias ao início de

funcionamento da empresa. Nesse caso, o Alvará de Funcionamento somente será

concedido se as exigências forem atendidas.

Para as empresas que não tenham atividades consideradas de alto risco,

algumas Prefeituras concedem o Alvará de Funcionamento Provisório com a

realização e a aprovação da “Consulta Prévia”. É exigida a assinatura dos

responsáveis pela empresa do Termo de Ciência e de Responsabilidade, por meio

do qual o empresário se compromete a cumprir as exigências para a emissão do

Alvará de Funcionamento.

4.1.5 Aprovação Prévia de Órgãos e Entidades Governamentais

Os atos empresariais sujeitos à aprovação prévia dos órgãos e entidades

governamentais, para registro nas Juntas Comerciais, encontram-se enumerados

no Anexo da Instrução Normativa DNRC n° 114, de 30 de setembro de 2011.

4.1.6 Secretaria da Receita Federal do Brasil

Faça a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Em

quase todas as Juntas Comerciais essa inscrição pode ser feita juntamente com o

arquivamento do Requerimento de Empresário. Caso o sistema da sua cidade ou

estado não esteja integrado, essa inscrição deve ser efetuada após o registro na

Junta Comercial.

4.1.7 Secretaria de Fazenda do Estado

Se a empresa exercer atividade industrial ou comercial, faça a inscrição na

Secretaria Estadual da Fazenda como contribuinte do Imposto sobre Circulação de

Mercadorias (ICMS). Essa inscrição deve ser feita após o arquivamento do

Requerimento de Empresário na Junta Comercial e da inscrição na Receita Federal

do Brasil.
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4.1.8 Prefeitura Municipal

Se a empresa exercer atividade de serviços, providencie a inscrição na

Secretaria de Finanças ou de Fazenda da Prefeitura. Em vários municípios essa

solicitação se dá simultaneamente com a solicitação do Alvará de Funcionamento.

Depois de efetuar o registro e as inscrições fiscais da empresa, assim como

as exigências para emissão do Alvará, solicite à Prefeitura Municipal a emissão do

Alvará de Funcionamento.

 O Alvará de Funcionamento é o documento hábil para que os

estabelecimentos possam funcionar, respeitadas ainda as normas relativas a horário

de funcionamento, zoneamento, edificação, higiene sanitária, segurança pública e

segurança e higiene do trabalho e meio ambiente. A expedição do alvará é de

competência da Prefeitura Municipal ou da Administração Regional (no caso do

Distrito Federal) da circunscrição onde se localiza a empresa.

Uma vez obtido o Alvará de Funcionamento Provisório ou o Alvará de

Funcionamento, conforme o caso, a empresa poderá iniciar as suas atividades. 

4.1.9 Inscrição no FGTS

A inscrição do FGTS (Fundo de garantia por tempo de Serviço) é feita

apenas na Caixa Econômica Federal.

Vale ressaltar o questionamento junto ao seu contador contratado, pois é ele é

quem realizará todos os serviços de legalização da empresa. É comum que os

empresários se surpreendam pela falta de documentos e autorizações quando há

uma fiscalização em seu estabelecimento.

4.1.10 Definição da Atividade Econômica

Segundo o site da Receita Federal do Brasil (2015, p.1) a CNAE é um

instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos

critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração

Tributária do país. Aplica-se aos agentes econômicos que produzem ou que prestem

serviços, enquadram-se empresas privadas, públicas, agrícolas, instituições sem fins

lucrativos e agentes autônomos.
A CNAE é composta de sete dígitos, sendo possível encontrá-la no

cartão CNPJ emitido pela Receita Federal. Esse código é responsável por descrever
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a atividade econômica principal de uma empresa. Conforme consulta realizada pela

da Receita Federal a atividade econômica principal restaurante classifica se como

56.11-2-01 Restaurantes e Similares.

Levando em consideração que a empresa fará comercialização de alimentos,

é necessário ter Inscrição Estadual ativa, portanto haverá contribuição de ICMS,

conforme modelo adotado nas figuras cinco (CNPJ) e seis (Inscrição Estadual)

disponível no APÊNDICE - A.

4.2 RAZÃO SOCIAL

A Razão Social do projeto apresentado será Nonna Mia ME.

Figura 4 Logo marca
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

4.3 LOCALIZAÇÃO

Segundo o site Gestão de Restaurantes, (2013), existem quatro elementos

importantes a serem considerados na escolha de um local em potencial para seu

restaurante: Volume populacional, Estacionamento local, Visibilidade, Viabilidade do

local.

4.3.1 Volume populacional

Há pessoas suficientes residindo ou trabalhando na região para frequentar o

seu negócio? Por exemplo, a localização do restaurante está no centro de uma

próspera zona comercial da cidade, ou ao longo de uma via movimentada? É

preciso haver um número suficiente de pessoas que vivam, trabalhem ou passem

pelo local regularmente para mantê-lo ocupado. Para determinar a base

populacional de uma região específica, você pode fazer um estudo local. É possível

conseguir informações sobre dados demográficos na prefeitura e na câmara de

comércio da sua cidade, se houver. De posse destes dados utilize o método do
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gráfico de círculo, para verificar qual o volume populacional dentro de um

determinado raio ao entorno do possível estabelecimento

Figura 5 Volume Populacional
Fonte: Gestão de Restaurantes, (2013)

4.3.2 Estacionamento Local

É importante que o possível local onde se pretende instalar o restaurante

possua vagas de estacionamento de fácil acesso. Se o estabelecimento não

oferecer estacionamento próprio, verifique se as ruas perpendiculares ao

estabelecimento possuem espaço suficiente e frequente para que o cliente possa

estacionar seu veículo. Caso não haja esta possibilidade, como em grandes centros

urbanos, verifique a existência de estacionamentos privados próximo ao local.

Figura 6 Estacionamento Local
Fonte: Gestão de Restaurantes, (2013)

4.3.3 Visibilidade

A fachada de um estabelecimento é fator primordial para um bom

movimento. As pessoas têm que saber que o restaurante está lá. Evite locais com

fachadas muito estreitas, ou escondidas por excesso de árvores ou outros

elementos. Restaurantes ao lado de comércios como açougues e oficinas

mecânicas devem ser evitados.

Figura 7 Visibilidade
Fonte: Gestão de Restaurantes, (2013)

4.3.4 Possível local

O restaurante estará localizado no bairro do Boqueirão da cidade de Curitiba

-PR, abaixo o mapa que ilustra a possível zona de localização.
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Figura 8 Endereço do Estabelecimento
Fonte: Google Maps, 2015.

4.4 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

Visão: Ser o melhor restaurante por quilo na regional Boqueirão até 2023,

buscando ser referência em qualidade, atendimento e com relacionamento com

nossos clientes.

Missão: Oferecer refeições de qualidade e procedência, com cardápio rico

em variedades, um ambiente limpo e agradável e uma equipe de profissionais

capacitados, afim de superar as expectativas de nossos clientes.

Valores: Engajamento com o meio ambiente e ética com todos clientes e

colaboradores.

Objetivos: Satisfação dos clientes, ofertando uma experiência saudável aos

nossos clientes, juntamente ao bom atendimento e busca por ser uma referência no

ramo de restaurantes.

4.5 CONSTITUIÇÃO LEGAL

Este tipo de atividade é qualificado por ser uma empresa comercial onde se

concebem e servem refeições, sobremesas, sucos e refrigerantes. A produção de

alimentos (comidas em geral) no próprio estabelecimento para serem servidos aos

nossos consumidores.

O restaurante NONNA MIA é uma sociedade empresária e será LIMITADA.

Este tipo de sociedade é de comum acordo, pois os sócios não respondem com

seus bens pessoais caso a empresa não possua bens suficientes para honrar seus
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compromissos no futuro. Entretanto, se os sócios tomarem decisões divergentes ao

interesse da sociedade, ou que manifestadamente visem prejudicar interesses de

terceiros, respondem com os bens pessoais para cobrir os prejuízos causados.

Segundo o site Direito Simplificado pag.1, a sociedade empresária é

especificada pela junção de duas ou mais pessoas para exercer uma atividade

econômica. Estas pessoas podem der físicas ou jurídicas, a sociedade empresária

constitui seus próprios direitos e obrigações, e estes distinguem-se dos direitos e

obrigações dos sócios.

No Brasil, existe uma legislação específica que rege os tipos de sociedades

empresariais. O novo Código Civil, Lei nº 10.406 – 10/01/2002, traz a

regulamentação das sociedades existentes no nosso Direito. A exceção são as

Sociedades por Ações (Sociedades Anônimas) que continuam a ser reguladas pela

Lei 6.404 – 15/12/1976. (EMPRESAS S/A, 2010)

O Quadro 7 demonstra a explicação de um artigo da Empresa S/A sobre as

principais sociedades empresariais no Brasil.
1. SOCIEDADE EM NOME COLETIVO (ARTS.1.039 A 1.044)

Neste tipo de sociedade, somente pessoas físicas podem participar e todos possuem responsabilidade
ilimitada e solidária perante as obrigações assumidas pela empresa. Ou seja, cada sócio responde
ilimitadamente e isoladamente por qualquer obrigação social da empresa, mesmo que o montante do capital
exceda o valor do capital social. Sendo assim, se a dívida da empresa com este tipo de sociedade for superior
ao seu capital, os bens individuais dos sócios garantirão o seu resgate. A nomenclatura oficial da empresa
deve ser composta pelo nome de qualquer sócio e omitido o nome de um ou mais e deve sempre ser
acompanhada da expressão “& CIA”. Lembrando que o nome empresarial, neste caso, deve ser o sobrenome
real de um dos sócios.

2. SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES (ARTS. 1.045 A 1.051)
A Sociedade em Comandita Simples possui dois tipos de sócios: comanditados e comanditários, sendo os
primeiros, pessoas físicas que respondem ilimitada e solidariamente pelas ações sociais (colaborando com o
capital social), e os segundos, são obrigados apenas pelos valores de suas quotas. Neste caso, a firma ou
razão social da sociedade somente pode conter nomes de sócios comanditados.

3. SOCIEDADE LIMITADA (ARTS. 1.052 A 1.087)
As Sociedades Limitadas são caracterizadas principalmente pela responsabilidade limitada dos sócios, ou
seja, os sócios investem um valor X no capital social da empresa e são responsáveis somente pela
integralização do capital. O capital social é representado por quotas e cada sócio é responsável diretamente
pelo seu montante, apesar de existir a obrigação solidária pela integralização das quotas subscritas pelos
demais sócios. Normalmente, na nomenclatura oficial desse tipo de sociedade consta a expressão “LTDA”.

4. SOCIEDADE ANÔNIMA (ARTS. 1.088 E 1.089)
A principal característica da sociedade anônima é que o capital social é dividido em ações e a
responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço da emissão das ações subscritas ou
adquiridas. Na nomenclatura costuma figurar a abreviação S/A, S.A ou SA. Podem ser classificadas como
sociedades de capital fechado e sociedades de capital aberto. No primeiro caso, a empresa pertence a um
grupo reservado de sócios conservando uma determinada liberdade contratual. As sociedades de capital
aberto são detentoras de autorização especial para negociar suas ações no mercado de capitais. 

5. SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES (ARTS. 1.090 A 1.092)
Neste tipo de sociedade, assim como na sociedade em Comandita Simples, existem 2 tipos de sócios: os
comanditados, que respondem ilimitada e solidariamente pelas obrigações da sociedade, e os
comanditários, que respondem apenas pelas cotas ou ações subscritas. Mas as semelhanças acabam por
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aqui. Na sociedade em Comandita de Ações é uma sociedade de capitais cujo capital é dividido em ações e
onde só os acionistas podem ser diretores ou gerentes. Este tipo de sociedade está em franco declínio no
Brasil.

Quadro 7 Tipos de Sociedades Empresariais
Fonte: Empresas S/A, 2010

Esses são os cinco principais tipos societários existentes no Brasil, A

escolha do tipo societário ideal para uma nova empresa depende de três fatores

principais: o objeto social da empresa, a tributação que recairá sobre a operação, e

a proteção patrimonial que os sócios terão de acordo com a opção feita.

O objeto social deve ser analisado porque várias atividades possuem

regramento específico. Escolher a opção errada pode ser um problema para o

empreendedor.

4.6 CONTROLE ACIONÁRIO DA EMPRESA

Tabela 2 Quotas do Sócios
NOME QUOTAS % VALOR

Claudio Almeida R$ 25% R$

Débora Kaiser R$ 25% R$

José Carlos R$ 25% R$

Rodrigo Juliani R$ 25% R$

TOTAL 100%
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016

4.7 RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

Para a abertura de um restaurante / cozinhas e lanchonetes há vigências a

ser cumpridas em todos os estados brasileiros, no Paraná o site Curitiba.pr.gov.br

pag.1 nos traz orientações técnicas, desde a estrutura física que vai do projeto

arquitetônico, ao layout e instalações sanitárias. Seguidamente dos equipamentos e

utensílios, condições físicas dos manipuladores, regras aos alimentos, tais como

conservação, origem animal inspecionada por órgão reguladores tais como S.I.F. E

a documentação legal, alvará e licenças sanitárias expedida pela secretaria de

saúde da cidade.

O site governamental de cada estado dispõe de como tirar a licença

sanitária, sua regulamentação, vigência, protocolização e demais tramites, o site

saúde Curitiba pag.1 refere-se a Licença Sanitária como um documento

administrativo, que é disponibilizado após a inspeção sanitária no local, após a

mesma, atestam quem o estabelecimento de interesse a saúde, possui condições
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operativas, físico- estruturais e sanitárias a fim de que o estabelecimento desenvolva

suas atividades econômicas.

4.7.1 Corpo de Bombeiro Vistoria do Imóvel

Após a inspeção da Licença Sanitária, há a necessidade da vistoria do corpo

de bombeiro, que como o site prevfogo nos apresenta o PSCIP que é a

documentação que contém os elementos formais exigidos pelo Corpo de Bombeiros,

na apresentação das medidas de segurança contra incêndio e pânico das

edificações e áreas de risco que devem ser projetadas para análise técnica do

Corpo de Bombeiros. Com isso as edificações e estabelecimentos passam a ter

mais segurança, pois estão de acordo com as normas de segurança contra incêndio

e pânico.

4.7.2 Responsabilidade e competência da equipe dirigente

A divisão da empresa vai ser igualitária, por se tratar de um projeto

elaborado por quatro alunos, cada sócio terá a quantia de 25% do total do

restaurante Nona Mia. As decisões serão tomadas por votações, cada aluno vai ficar

responsável por um setor, Rodrigo Juliani vai cuidar da logística dos alimentos,

Claudio Almeida responsável pelo financeiro, Débora Kaizer responsável pela parte

operacional e o José Carlos será responsável pelo comercial.

4.8 DESCRIÇÃO DO NEGOCIO

Para demonstrar o que será oferecido aos clientes, desenvolve-se o

planejamento do produto, que visa atender as necessidades dos potenciais

consumidores, demonstrando o que será oferecido.

O Restaurante Nona Mia irá atuar no ramo alimentício, oferecendo refeições

em sistema de Buffet por quilo no bairro Boqueirão da cidade de Curitiba, a fim de

servir ao público de moradores da região e de trabalhadores, atendendo as

necessidades das pessoas que precisam realizar a refeição do horário do almoço

em um local que sirva uma alimentação de qualidade e procedência.
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4.8.1 Instalação de Apoio

Estabelecimento terá um salão com quinze mesas cada uma com quatro

cadeiras totalizando sessenta lugares, o ambiente terá decoração adequada e

mobília propicia, banheiros femininos e masculinos, e estacionamento. O ambiente

interno terá utensílios e equipamentos industriais para atender a demanda as

refeições.

Fogão e forno industrial
Utensílios de cozinha (panelas, botijões

de gás, tigelas e etc.)

Freezers e geladeiras Balanças

Processadores de alimentos,

liquidificador e batedeira industrial
Mesas e cadeiras

Balcões térmicos frios e a vapor Computador, telefone

Máquina de suco
Utensílios de praça (prato, talheres,

toalhas e etc.)
Quadro 8 Bens físicos e facilitadores
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016

4.8.2 Serviço Implícito

São os benéficos psicológicos que os usuários tendem a ter dentro do

estabelecimento, através das cores, ambiente, sensação e a experiência de

satisfação, bem-estar e segurança. O salão terá cores claras para transmitir a

sensação de um ambiente tranquilo, a decoração será leve voltada a gastronomia

mundial, as cadeiras serão confortáveis. O estacionamento terá divisão de vagas, e

os banheiros serão sinalizados para os sexos.

4.8.3 Serviço Explícito 

Serviços prontamente percebidos por nossos clientes, treinamento e

agilidade nos processos, abrangência, conhecimento de técnicas de preparação e

procedência dos produtos. A equipe será treinada para que mantenham padrão de

atendimento ao cliente e preparação dos pratos. O atendimento será rápido e eficaz

para que não tenham filas demasiadas na hora da pesagem e pagamento.



72

4.9 PLANO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

A responsabilidade socioambiental deste projeto tem como objetivo o

desenvolvimento de atividades que estimulem a melhoria continua dos nossos

produtos e serviços, promovendo o equilíbrio entre a sociedade e o meio ambiente.

4.9.1 Aplicabilidade

Para dar a devida aplicabilidade da responsabilidade socioambiental, este

projeto tem um plano de responsabilidade que descreve a seguir:

● Valores e Transparência – adotar uma postura ética e transparente com relação

aos objetivos e compromissos da empresa.

● Público Interno – investir no desenvolvimento profissional e social dos

colaboradores.

● Meio Ambiente – promover e contribuir para educação ambiental, com uma

gestão que não contribua com a exploração predatória do meio ambiente.

Efetuar o controle para o correto consumo da agua e luz, promover a coleta

seletiva do lixo e realizar a destinação adequada dos resíduos sólidos.

● Fornecedores – compartilhar valores do código de conduta, cumprir contratos

estabelecidos e trabalhar sempre pelo aprimoramento das parcerias.

● Clientes/Consumidores – permanentemente investir no desenvolvimento dos

produtos/serviços para garantir aos clientes produtos saudáveis e confiáveis,

que não tragam riscos à saúde dos usuários e das pessoas em geral.
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5 PLANO DE MARKETING

O plano de marketing tem a função de identificação de oportunidades, para

geração de resultados para a empresa.

Independentemente do tamanho de seu negócio, ter um bom plano de

marketing ajuda a valorizar a sua empresa. “O planejamento de marketing auxilia no

controle de gastos e no registro de ações para aumentar o número de vendas, por

exemplo”, conta Marcos Bedendo (2012, p. 1) professor de marketing estratégico da

ESPM.

5.1 ANÁLISE AMBIENTAL

Segundo o autor Kotler (1998), a administração de marketing está inserida

no macro e micro ambiente. As empresas são constituídas por fatores e forças

externas que afetam diretamente e indiretamente seus ambientes, para uma

empresa ser bem sucedida precisa-se de uma boa adaptação entre suas ações de

marketing ao desenvolvimento e tendências deste ambiente.

5.2 ANALISE DO MACRO AMBIENTE

Segundo Kotler (2000), o macro ambiente consiste nas suas seis forças:

� Demográficas

� Econômicas

� Naturais

� Tecnológicas

� Político Legais

� Sócio Culturais

Tais forças afetam diretamente suas vendas e lucros, para este senário é

importante incluir uma previsão da demanda futura já que suas variáveis externas

não podem ser controladas.
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5.2.1 Ambiente Demográfico

Segundo os dados da Pnad (2014), população brasileira aumentou 0,9% em

um ano, em 2013 a população projetava se em 203,2 milhões de residentes,

considerado em números o aumento foi de aproximadamente 1,7 milhão de

pessoas. Mulheres correspondem a 51,6% da população estimada e 48,4%

masculina. A região brasileira com a maior contingencia populacional está no

Sudeste 85,3 milhões de pessoas, e o menor, no Centro-oeste 15,3 milhões. O

crescimento da população por faixa etária de 2004 pra 2013 está aproximadamente

em 13,7% para pessoas com 60 anos ou mais.

De acordo com os dados da Pnad (2011) Curitiba é composta atualmente

por 29 municípios, é a segunda região mais populosa do Sul do País, e a oitava do

Brasil e a 118º maior área do mundo.

A região metropolitana de Curitiba segundo (Pnad 2011), tem uma

população de 3.261,000 habitantes. No Gráfico 15 observa-se que deste total;

Gráfico 15 Comparativo de Homens e Mulheres
Fonte: IBGE, 2010
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Gráfico 16 População por faixa estaria
Fonte: IBGE, 2010

A população por faixa etária de Curitiba revela que da população total entre

0 a 14 anos 23% é masculina, enquanto 20,4% é feminina, já na população idosa

esta inversa, 9,2% são homens e 11,9% mulheres e possui o mesmo percentual da

faixa etária entre 15 a 59, podemos observar tais dados no Gráfico 16;

Gráfico 17 Renda Populacional
Fonte: IBGE, 2010
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Conforme dados apresentados podemos identificar que a população da

regional é muito promissora, da sua grande maioria a renda salarial é de um salário

mínimo o que não é muito favorável ao nosso negócio.

5.2.2 Ambiente Econômico

Segundo dados do IBGE (2016), os brasileiros gastam 25% de seus salários

com alimentação fora do lar. Este hábito vem se tornado mais frequente ao longo

dos dias pincipalmente nas grandes cidades. A grande gama variada de alimentos

como refeições, lanches, petiscos e culinárias atraem o paladar de todos os

brasileiros, inclusive o dos empreendedores que atuam ou pretendem atuar na área.

Para endossar melhor esta perspectiva favorável, alguns dados devem ser

observados minuciosamente, a ABRASEL (2016) estiva uma representação de 2.7%

de participação do setor no total do PIB brasileiro que hoje é de R$ 5,904 trilhões de

acordo com IBGE (2015). Já a ABIA (2016), atenta que o setor de alimentação tem

um crescimento mediano anual de 14,2%. Para ser um diferencial em um mercado

como o da alimentação que é muito concorrido, já que os clientes têm prospetado

maior interesse por parte do preparo dos alimentos e a qualidade dos produtos antes

de realizarem a escolha das refeições.

5.2.3 Projeção do PIB do Brasil Anual

Nosso PIB apresente uma queda de -3,71% em 2015, sendo que o

esperado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) era de 3,50%. O PIB (2015)

totalizou R$ 5.904,3 bilhões.
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Gráfico 18 PIB Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil BC 2015.

Segundo IBGE (2010 - 2013), o PIB da cidade de Curitiba está estimado em

R$ 57.407,410 milhões, sendo 73% composto por serviços, no Quadro 10 pode se

observar esses valores;

Variável Curitiba Paraná Brasil

Agropecuária 10.374 9.371.924 105.163.000

Indústria 15.232.406 33.429.611 539.315.998

Serviços 42.164.530 68.022.406 1.197.774.001

Quadro 9 PIB Curitiba
Fonte: (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA, 2010)
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Gráfico 19 PIB Curitiba
Fonte: IBGE, 2010

De acordo com IBGE (2010), a regional do Boqueirão possui uma população

de 197 mil habitantes, isto é aproximadamente 11,3% do total da população do

município, entre 2000 a 2010 o crescimento médio foi de 4,9% na regional.

Gráfico 20 Ranking Populacional Das Regionais
Fonte: IBGE, 2010
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Se observarmos a densidade do bairro Boqueirão segundo IBGE (2010),

64% da regional Pertence ao Boqueirão:

Gráfico 21 Regional Boqueirão
Fonte: IBGE, 2010

Está porcentagem é muito grande, já que para Secretaria Municipal de

Finanças de Curitiba (2012) a região do bairro boqueirão possui 22,3 mil

estabelecimentos o terceiro maior de Curitiba, que corresponde 10,9% do total de

Curitiba.
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Gráfico 22 Número de Estabelecimentos no Bairro Boqueirão
Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás – 2012

Segundo IBGE (2010), a renda média da regional do Boqueirão é de R$

2.836,90 reais por domicílios. Já que para a SMF (2012) o número de

estabelecimentos comercial da regional é de 22.332 comércios sendo 57% deles no

bairro Boqueirão, conforme ilustra o gráfico 23.

Gráfico 23 Estabelecimentos Econômicos na Regional Boqueirão
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Fonte: (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA, 2010)

Gráfico 24 Número de Empresas Regional Boqueirão
Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás – 2012

Para SMF (2012), o setor da alimentação na regional do Boqueirão

representa com um número de 1.374 estabelecimentos, sendo eles 763

estabelecimentos do Boqueirão.

Quadro 10 Número de Comércio de Restaurantes no Boqueirão
Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás – 2012

Contra partida da população e salários, o ambiente econômico nos mostra

que ¼ do total da população gasta seu salário com alimentação fora de casa o que

reflete em 25% de demanda para nosso negócio, e nosso grande obstáculo é

oferecer um diferencial no segmento para podermos atender as necessidades da

regional.

5.2.4 Ambiente Tecnológico

Para atender aos clientes, será implantado um sistema personalizado de

gestão empresarial. Este software será uma parceria com a empresa TOTVS. De

acordo com o a Totvs, o software de Serviços é a solução ideal para manter o fluxo

de caixa da empresa. Este sistema fará as gestões administrativa, financeira e

operacional, sincroniza sua conta bancária com a emissão de boletos se caso for
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contratada para algumas empresas, controla custos de acordo com os serviços

prestados, agiliza a emissão da NF-e de produtos e serviços, otimiza o desempenho

dos recursos alocados e ainda garante que as obrigações fiscais da sua empresa

estejam sempre em dia. 

Para nosso restaurante o grande diferencial em termo tecnológico é o

sistema integrado que facilita os processos de gestão e caixa, com isso vamos obter

um diferencial na hora de pagarem suas contas, tendo uma agilidade no processo e

fácil acessibilidade a os dados dos clientes fidelizados.

5.2.5 Ambiente Político Legal

Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, a Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA) é uma agência reguladora caracterizada pela

independência administrativa.

Seu campo de atuação não é de um setor especifico, ela outorga sobre

todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam atingir a saúde da

população brasileira, tem como competência tanto a regularização sanitária quanto a

regularização econômica do mercado.

A lei que delega sobre a área de alimentação é LEI Nº 11.346, DE 15 DE

SETEMBRO DE 2006. Disponível no Anexo I.

Nossa empresa atuara de acordo com as normas constitucionais, e

ocasionando o devido pagamento das nossas obrigações, e atuação devidamente

registrada e autorizada pelos órgãos autorais.

5.2.6 Ambiente Sociocultural

O Restaurante por Quilo, será um exemplo de logística reversa. Segundo

Ballou (2006), é preciso estar em constante atualização do conhecimento do ciclo de

vida dos seus produtos para poder alocar e adaptar os padrões da distribuição a

cada estágio em busca de uma eficiência máxima. A logística reversa para fins da

reciclagem e descarte encontra se no ultimo estagio de vida do produto o declínio, é

onde os resíduos podem ser revertidos em descarte adequado ou até mesmo em

uma nova matéria prima.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.346-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.346-2006?OpenDocument
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5.3 MICROAMBIENTE

Toda a estrutura, os recursos materiais, pessoais e financeiros visando que

departamentos trabalhem em conjunto (integração) aplicando a visão de marketing

Holístico;

Segundo KOTLER (2000), a essência do marketing é prospectar e atrair

clientes, se relacionando com eles e oferecendo satisfação. Tal sucesso não

depende apenas de um bom Gerente de marketing, mas também dos cenários

Fornecedores, Concorrentes e Clientes, são eles quem compõe o Microambiente.

“A tarefa do marketing é encontrar meios de ligar os benefícios do produto

às necessidades e aos interesses naturais das pessoas.” (KOTLER, 2000, p.28).

5.3.1 Fornecedores

Nossos fornecedores serão escolhidos conforme seu potencial de

atendimento e entrega, vamos contar com a ajuda de fornecedores de qualidade e

comprometimento, pois o que buscamos é a parceria perfeita para este negócio. Os

principais fornecedores são Fensa e Ceasa, os demais alimentos serão comprados

de distribuidoras.

5.3.2 Concorrentes

De acordo com os dados da pesquisa realizada pela equipe, na encontra-se

a localização onde será implantado o restaurante, possui diversos concorrentes

diretos e indiretos, os principais são restaurantes cerca de 15 de acordo com o

levantamento dos alunos, os demais são as Panificadoras e lanchonetes na região,

cerca de 12 de acordo com levantamento dos alunos.

5.3.3 Clientes

Segundo Kotler (1998), a empresa pode ter cinco tipos de clientes;

a) Mercados Consumidores – Famílias e indivíduos que consumem bens e

serviços a fins pessoais

b) Mercados Industriais – aquisição de produtos e serviços para a

produção, ou processo de transformação;

c) Mercados Revendedores – compra de bens e serviço para revenda;
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d) Mercados Governamentais – Instituições de órgãos do governo, com o

intuito de adquirir e distribuir seus bens e serviços para demandar

produtos públicos aos que deles necessitem;

e) Mercados Internacionais – Compradores estrangeiros, dentre eles

consumidores, revendedores, governos e produtores.

Para atender a gama de Mercados Consumidores, o restaurante por quilo

Nona Mia, atendera familiares da regional Boqueirão, empresas e industrias de

diversos segmentos. Nossos clientes São da Classe A e B, os clientes da classe A

são as empresas, os clientes B são as famílias.

5.4 BALANCED SCORECARD

O Planejamento Estratégico pode ser descrito como a formulação de um

plano formal com os objetivos de curto e longo prazo de uma organização. Sendo

assim, é através deste plano que as empresas planejam suas ações e como serão

executados.

PERSPECTIVA OBJETIVO META INDICADOR

Perspectiva
Financeira

Obtenção De Equilíbrio
Econômico

No Máximo Dois Anos
Para Equilíbrio Bancário

Baseado No
Balanço

Patrimonial

Perspectiva/ Cliente Fidelização E Satisfação
Dos Consumidores

Retorno De 01 Vez Ao
Mês / Satisfação.

Aumento No
Número De

Clientes

Processos Internos Mapear Todos Os
Processos / Padronização

100 % Dos Processos
Normatizados

Processos
Quantificados E

Mapeado

Perspectiva De
Conhecimento E

Crescimento.

Qualificação E Satisfação
Pessoal E Profissional Dos

Funcionários

100% Da Satisfação De
Todos Os Envolvidos. Produtividade

Quadro 11 BSC
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016

O planejamento define a relação da organização tanto com o ambiente

interno como o externo. A análise dessas relações auxiliara o restaurante a

identificar possíveis oportunidades e ameaças no meio, nos possibilitando assim,

novas projeções, diagnósticos e melhorias dentro do nosso empreendimento. Por

ser o norteador dos objetivos da organização, o planejamento estratégico é

http://blog.luz.vc/como-fazer/como-fazer-seu-planejamento-estrategico/
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considerado um importante, e indispensável, processo gerencial não apenas em

nosso restaurante, mas em todos e qualquer empreendimento que se queira abrir.

5.4.1 Mapa Estratégico

O mapa estratégico, designa importância da qualificação dos nossos

funcionários e o quão sua satisfação afetará nosso resultado, funcionários felizes,

trabalham melhor e oferecem consequentemente um serviço diferenciado, assim

podemos padronizar com maior eficácia todos nossos processos.

Quanto a padronização dos processos, isso influenciará na fidelização dos

clientes e consequentemente na nossa estabilidade financeira, com esses processos

mapeados, ficará mais fácil para enxergar possíveis oportunidades e falhas a serem

tratadas, assim podemos otimizar nossos recursos evitando o desperdício de

matéria prima, tempo e dinheiro, os objetivos de satisfação dos clientes, é de suma

importância para o equilíbrio financeiro do nosso restaurante, tendo em vista que os

clientes são a chave do nosso sucesso, abaixo diagrama do mapa estratégico

Quadro 12 Mapa Estratégico
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016
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5.5 ANÁLISE SWOT

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 49) a análise SWOT trata-se de um meio

de monitorar os ambientes externo e interno a avaliação global das forças,

fraquezas, oportunidades e ameaças.

SWOT
Força Fraqueza

Qualidade do serviço Marca nova (sem muitos clientes)
A variedade de cardápio Espaço para estacionamento

Equipe bem treinada
Espaço para alugar e preço dos
alugueis.

Chef de cozinha qualificado Falta de capital financeiro
Sócios qualificados Carteira de cliente

Quadro 13 SWOT – Forças e Fraquezas
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016

Oportunidade Ameaça
A opção de buffet a quilo (raro na região) Atual crise financeira no mercado
Tendência diferenciada Impostos Altos
Várias empresas na região Elevado custo de aluguel
Parcerias com empresas Alto custo dos equipamentos

Concorrência
Quadro 14 SWOT - Oportunidades e Ameaças

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016

5.6 IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE DO PLANO DE MARKETING

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 697) a implementação de marketing é o

processo que converte os planos de marketing em ação e assegura que eles sejam

realizados de acordo com os objetivos neles declarados, para o Restaurante Nona

Mia a implementação reportará a ação, período, responsável, como e quanto,

associando com produto, preço, praça e promoção.

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 697) o controle de marketing é o processo

pelo qual as empresas avaliam os efeitos e de suas atividades e programas de

marketing para fazer as mudanças e ajustes necessários, podendo ser por controle

de plano anual, de lucratividade, eficiência e estratégico. Para o Restaurante Nona

Mia será adotado o controle de lucratividade, que será feito pelo responsável de

marketing que terá o propósito de verificar onde a empresa ganha e perde dinheiro,
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abordando a rentabilidade do produto, território, cliente, segmento, canal comercial e

tamanho dos pedidos.

5.6.1 Produto

As refeições serão comidas caseira, elaboradas com cardápios variados, no

sistema Buffet por quilo, com materiais de procedência e qualidade, para

proporcionar uma alimentação saborosa e saudável aos clientes. Os alimentos

estarão dispostos sobre uma mesa de Buffet, de apenas um sentido, iniciando na

parte das saladas e finalizando nos pratos quentes, com refrigeração e aquecimento

nas respectivas posições.

O cliente terá de cortesia um suco industrial, com variação de sabores

durante a semana. Também contará com refrigerantes, sucos e chá gelados, que

será cobrado a parte da refeição.

A sobremesa será elaborada diariamente pelo menos dois sabores, a qual

fará parte do Buffet e será cobrado igualmente por quilo como a refeição. As

refeições serão ofertadas de segunda a sexta feira, das 11h 30m até 15h 00,

podendo se estender eventualmente para casos excepcionais.

No Quadro 15 segue as informações de ações e procedimentos adotados

para este projeto:

AÇÃO PERÍODO RESPONSÁVEL COMO QUANTO
Contratar Equipe
(recrutamento e

seleção)
10 a 15 dias Débora Kaizer Anunciar vaga no site SINE Gratuito

Desenvolver
Cardápio 5 dias Chef de Cozinha e

Débora Kaizer

Desenvolver o cardápio
harmonizando salada,

guarnições, pratos principais e
sobremesa.

Custo embutido
no salário do

chef de cozinha.

Escolher
Fornecedores 10 a 15 dias Débora Kaizer e

Rodrigo Juliani

Escolher fornecedores de
qualidade e bom preço e que
estejam dispostos a parceria.

Elaborar Fichas
Técnicas 5 dias Chef de Cozinha

Elaborar ficha técnica com
quantidades, ingrediente e modo
de preparo de cada prato para

que seja mantido o padrão.

Custo embutido
no salário do

chef de cozinha.

Comprar
equipamentos e

utensílios
15 a 20 dias Débora Kaizer

Comprar equipamentos e
utensílios necessários realizando

pesquisa de preços
Quadro 15 Implementação Produto

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016
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5.6.2 Preço

O preço da refeição será cobrado pela modalidade “BUFFET POR QUIILO”,

sendo que o valor determinado de R$ 30,00 o quilo. O pagamento poderá ser em

espécie ou através de cartões de débito e crédito.

Para elaboração do preço será adotado a modalidade PREÇO DE

MERCADO, uma opção bastante difundida no mercado: “Na determinação de

preços de mercado, a empresa estabelece seus preços orientando-se em grande

parte pelos preços dos concorrentes.” (Kotler, 2000, p.489).

Para Kotler (2000) esta modalidade reflete um consenso do setor quanto ao

preço que renderá um retorno justo e não irá colocar em risco a harmonia do setor.

No Restaurante Nonna Mia o procedimento adotado referente a preços,

serão definidos conforme Quadro 16 que segue:

AÇÃO PERÍODO RESPONSÁVEL COMO QUANTO

Pesquisar Preço 5 a 7 dias Claudio Almeida
Pesquisar preço da

concorrência, estabelecimentos
próximos do restaurante.

Comparar Preços 5 dias Claudio Almeida Após feito a pesquisa comparar
os preços.

Definir Preço 5 dias Claudio Almeida Definir preço após estudo e
comparação.

Quadro 16 Controle de Preço
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016

5.6.3 Praça

O restaurante será estabelecido no bairro Boqueirão, na cidade de Curitiba,

estado do Paraná, onde se observa que há um número grande de empresas, e um

pequeno número de restaurantes por quilo para atender os funcionários destas

empresas. Para isso se buscará um ponto central, que permita acesso ao maior

número de funcionários das mais diversas empresas situadas no bairro e demais

moradores do mesmo. Para esta localização será levado em conta um local de fácil

acesso, de grande concentração e circulação de pessoas, para que se obtenha fácil

visualização. Para este item, no Quadro 17 detalha-se como serão adotadas as

ações para o Restaurante Nonna Mia:

AÇÃO PERÍODO RESPONSÁVEL COMO QUANTO
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Escolher Local 10 a 20 dias Equipe Pesquisar estabelecimentos para
locação no bairro Boqueirão.

Contratar Arquiteto /
Designer 5 dias Débora Kaizer Pesquisar e contratar um

arquiteto ou designer

Elaborar Projeto de
Reforma 40 dias Arquiteto /

Designer

Elaborar um projeto de reforma
para o local respeitando as
normas da UAN e Anvisa

Contratar equipe de
Reforma 10 a 15 dias Arquiteto /

Designer

Contratar uma equipe
competente a reformar o

ambiente

Comprar Mobília 15 a 20 dias Arquiteto e Débora
Kaizer

Comprar mobília adequada para
o local ex: mesa, cadeira e

balcões.
Executar o projeto

de reforma 40 a 60 dias Equipe de obras Executar a reforma.

Quadro 17 Implementação da Praça
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016

5.6.4 Promoção

Para divulgação do La Nonna serão confeccionados folders para distribuição

na região, e também na porta das diversas empresas do bairro, no qual deverá estar

todas as informações sobre nossos serviços, localização. Neste folder também

deverá conter informações importantes sobre nosso produto, ressaltando nosso

objetivo de servir uma refeição saborosa e saudável.

Se buscará fazer parcerias com as mais diversas empresas da região, para

se formar parcerias, seja de forma geral com a empresa para desconto em folha, ou

seja de forma individual ao funcionário com sistema de crédito pessoal.

Na Web será criado um site, com os objetivos de divulgar nosso serviço e

também um canal de comunicação com os nossos clientes, para que nos possam

brindar um feedback sobre a qualidade do serviço oferecido. Também será criado

uma página na rede social Facebook para que possa diariamente ser alimentado

comunicação aos clientes, tais como divulgação dos pratos do dia e assuntos que

possam chamar atenção dos usuários, podendo até se levar a formas de promoção

e descontos. No Quadro 18 define-se as ações e prazos a serem tomados para este

projeto:

AÇÃO PERÍODO RESPONSÁVEL COMO QUANTO
Criar Páginas

em Redes
Sociais

10 dias José Cossa
Contratar um profissional para

criar páginas em redes sociais, ex:
Facebook

Criar Site 10 dias José Cossa Contratar um profissional para
criar site
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Estabelecer
parceria com

empresas
60 dias José Cossa

Visitar e apresentar uma proposta
de parceria com empresas da

região, ex: desconto na refeição.
Criar e Distribuir

Folders 15 dias José Cossa Contratar um profissional para
criar e distribuir folders

Criar Promoção
de Fidelidade

15 a 20
dias

Arquiteto e
Débora Kaizer

Criar uma promoção para fidelizar
o cliente. Ex: complete 20 almoços

em um mês e ganhe uma
sobremesa

Quadro 18 Implementação de Promoção
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016
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6 PLANO ADMINISTRATIVO

O restaurante irá fornecer treinamento para todos os colaboradores a fim de

padronizar todo o serviço, haverá reuniões e cursos constantemente para que os

profissionais estejam sempre cientes sobre as estratégias da empresa e atualizados

das tendências gastronômicas. A política de gestão de pessoas será aplicada com

muita ética e respeito ao colaborador, pois assim acredita- se que será possível

atingir os objetivos de forma mais eficiente.

6.1 POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

O restaurante irá fornecer treinamento para todos os colaboradores a fim de

padronizar todo o serviço, haverá reuniões e cursos constantemente para que os

profissionais estejam sempre cientes sobre as estratégias da empresa e atualizados

das tendências gastronômicas. A política de gestão de pessoas será aplicada com

muita ética e respeito ao colaborador, pois assim acredita- se que será possível

atingir os objetivos de forma mais eficiente.

6.2 QUADRO FUNCIONAL

A seguir informa-se a composição do quadro de colaboradores necessário

para este projeto, com descrição do cargo, requisitos para cada cargo, bem como as

habilidades e competências necessárias.
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Fluxograma 2 Quadro de Hierarquia dos Funcionários
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

6.3 DESCRIÇÃO DOS CARGOS

A descrição de cargos é um recurso usado para identificar as funções,

deveres e responsabilidades de cada indivíduo da empresa em concordância com

seu cargo correspondente, segundo CHIAVENATO (2000, p.41) a análise de um

cargo e sua descrição são formas de ajudar na contratação de empregados dentro

do perfil desejado, atendendo as necessidades das atividades que o empregador

deseja

6.3.1 Chef de Cozinha

Descrição do cargo: O chef de cozinha é o profissional responsável por

realizar a lista de compras e selecionar ingredientes, desenvolver fichas técnicas,
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elaborar cardápios e acompanhar a elaboração do cardápio, pela combinação dos

ingredientes, finalização e apresentação de cada prato. É de responsabilidade do

chef de cozinha manter o armazenamento correto de cada alimento, e zelar pela

higiene da cozinha, além de coordenar a equipe no preparo dos pratos.

Requisitos: Formação de nível superior em Gastronomia e experiência de no

mínimo 5 anos na profissão.

6.3.2 Cozinheiro

Descrição do cargo: O cozinheiro é o profissional responsável por executar

todas as atividades para elaboração do cardápio, um profissional com contato direto

com o chef de cozinha.

Requisitos: Formação - Cursos técnicos na área gastronômica e experiência

de no mínimo 3 anos na profissão.

Habilidades e Competências: Concentração, higiene e organização, saber

trabalhar ingredientes para formar novos sabores, sensibilidade e flexibilidade,

autocontrole, saber trabalhar em equipe e ter experiência prática em cozinha.

6.3.3 Auxiliar de cozinha

Descrição do cargo: O auxiliar de cozinha é o profissional responsável pelo

pré-preparo, higienização, organização dos alimentos, além de realizar toda a

higiene do ambiente.

Requisitos: Ensino médio completo, cursos técnicos na área gastronômica e

experiência de no mínimo 2 anos de profissão.

Habilidades e Competências: Boas práticas de higiene, organização, boas

práticas de cozinha, conhecer normas da vigilância sanitária, ter conhecimento e

saber utilizar utensílios de cozinha, ter capacidade de manusear e selecionar

alimentos, organização e capacidade de trabalhar em equipe.

6.3.4 Garçom

Descrição do cargo: O garçom é o profissional responsável por atender os

clientes, anotar pedidos e servi-los e realizar a limpeza da mesa.

Requisitos: Ensino médio completo, curso técnico de garçom e experiência

de no mínimo dois anos de profissão.
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Habilidades e Competências: Regras de conduta, postura, higiene pessoal e

uniforme, bom relacionamento com a equipe, saber manusear os utensílios e

equipamentos, conhecimento no preparo do salão e dobraduras de guardanapos,

alinhamento de mesas e cadeiras e saber trabalhar em equipe.

6.3.5 Balconista

Descrição do cargo: O balconista é o profissional responsável por efetuar a

cobrança das comandas, via máquinas de cartões ou com dinheiro em espécie

pesagem dos pratos.

Requisitos:  Ensino médio completo.

Habilidades e Competências: Boa postura, cordialidade, experiência em

atendimento ao cliente, boa comunicação, ser prestativa e paciente.

6.3.6 Auxiliar de limpeza

Descrição do cargo: O auxiliar de limpeza é o profissional responsável por

efetuar toda a limpeza do salão, dos banheiros, da cozinha, ou seja, da limpeza em

geral.

Requisitos: Ensino fundamental.

Habilidades e Competências: agilidade na execução do trabalho, conheça as

mais diversas formas de limpeza, organizado, conheça os produtos adequados para

cada tarefa, trabalho em equipe.

6.3.7 Marketing

Descrição do cargo: O profissional de marketing é responsável pela

divulgação da empresa e administração do site, das páginas em redes sócias e das

promoções criadas pela empresa.

Requisitos: Ensino superior completo ou cursando marketing/propaganda e

ou tecnólogo em marketing.

Habilidades e Competências: Experiência em metodologias de inovação e

planejamento, conhecimento em análise de dados, pacote office, boa comunicação

escrita e verbal.
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6.3.8 Logística e Compras

Descrição do cargo: O profissional de logística e compra é responsável

pelos pedidos de compras e a administração dos pedidos, se necessário irá buscar

as mercadorias nos fornecedores, além de fazer orçamentos entre os fornecedores.

Requisitos: Ensino médio completo e ou tecnólogo em logística.

Habilidades e Competências: Habilidade em negociação, organização e

controle, boa comunicação, ter conhecimento e saber selecionar alimentos,

habilidade em desenvolver boas relações com fornecedores, conhecimento em

planilhas e controles, ser responsável, prático e detalhista.

6.3.9 Gestão de Pessoas e RH

Descrição do cargo: O profissional de gestão de pessoas e RH é

responsável pela administração da equipe de pessoal, zelando pela boa aparência

da equipe, além de treinar e acompanhar o padrão de atendimento ao cliente.

Também será responsável pela admissão e demissão de colaboradores e todos os

tramites envolvidos.

Requisitos: Ensino superior completo ou cursando administração e ou

tecnólogo em gestão de recursos humanos.

Habilidades e Competências: Interesse por relações humanas,

responsabilidade, carisma, paciência, visão humana, organização experiência em

recrutamento cargos e salários, conhecimento em leis trabalhistas e capacidade

organizacional.

6.3.10 Financeiro

Descrição do cargo: O financeiro é o profissional responsável pela gestão de

tributos, formação do preço, contas a pagar e receber, controle bancário,

administração do fluxo de caixa e análise das demonstrações financeiras.

Requisitos: Ensino superior em administração ou tecnólogo em gestão

financeira.

Habilidades e Competências: Conhecimentos da área contábil, financeira e

fiscal; pacote office, sigilo de informações, concentração, agilidade, relacionamento

interpessoal, negociação e trabalho em equipe.
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6.4 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Nós mesmos receberemos os currículos, avaliaremos os melhores e depois

disto faremos a entrevista com os melhores.

6.5 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Segundo Marchiori (2008, p. 209), se organização é uma instituição social,

constituída de pessoas e definida pelos seus papéis e relacionamentos, é

fundamental a existência de ambientes de trabalho que preservem a satisfação do

funcionário e o respeito ao ser humano. Assim, quanto maior for o envolvimento do

funcionário com a organização maior será o seu comprometimento.

Para tal definição, será abordada uma pesquisa de clima organizacional

semestralmente, para diminuir os ruídos e as falhas dentro da nossa equipe assim

como nos setores, este questionário será aplicado pelos gestores das áreas, e

analisado pelas partes constituintes do top hierárquico. Para melhor atender as

necessidades e oportunidades internas, realizaremos este questionário interno, com

nossos colaboradores, com o objetivo de prospectar melhorias, críticas, elogios e

oferecer diferencial aos mesmos.
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Empresa: _______________________________________________________________________.
Nome:_____________________________________________Idade:___________Sexo:________.
Escolaridade:______________________________________Função:_______________________.

As questões devem ser avaliadas de 0 (pior nota) a 10 (melhor nota) marque com X a sua
escolha e dê uma breve justificativa.

1. Você tem à disposição, matérias e recursos necessários para desempenhar um bom
trabalho?

Justifique sua nota:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Você se sente motivado a desempenhar o seu melhor todos os dias?

Justifique sua nota:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Há incentivos da empresa para você desenvolver suas habilidades?

Justifique sua nota:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Como que você vê seus colegas de equipe quanto à qualidade e entrosamento no serviço?

Justifique sua nota:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Nos últimos seis meses você obteve alguma oportunidade de crescimento e aprendizado
dentro da empresa?

Justifique sua nota:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Como você considera a forma de gerenciamento de seu chefe em relação ao trato pessoal
e ao comunicar as diretrizes do setor?

Justifique sua nota:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Quanto você se sente integrado à equipe de trabalho?

Justifique sua nota:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. O desempenho do setor como um todo, qual a sua percepção?

Justifique sua nota:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Quadro 19 Clima Organizacional
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

Segundo Gil (2006), é de extrema importância um sistema de avaliação e

desempenho bem elaborado. Com uma estrutura tecnicamente elaborada pode-se

analisar de baixo pra cima e de cima pro baixo sem que haja conflito nas

informações ou manipulação por parte de gestores.

Avaliação de Desempenho
Nome do funcionário:

Cargo:

Avaliação do período:

Supervisor:

Cargo:

Departamento:

METAS E OBJETIVOS DURANTE ESTE PERÍODO DE AVALIAÇÃO

●

REALIZAÇÕES, ÊXITOS PESSOAIS E RESPONSABILIDADES (preenchido pelo funcionário)

●

AVALIAÇÃO (preenchido pelo supervisor)

●

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS E ÁREAS A SEREM DESENVOLVIDAS

●

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA

●

METAS E OBJETIVOS PARA O PRÓXIMO PERÍODO DE AVALIAÇÃO

●

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO ASSINATURA DO SUPERVISOR

Nome:

Data:

Nome:

Data:

Quadro 20 Avaliação de Desempenho
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

6.5.1 Praticas motivacionais

O site Convenia (2015) retrata que em uma pesquisa no mercado

internacional, que de 3 em cada 4 pessoas não gostam ou não se sentem atraídas

em desenvolver suas funções. Já a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios
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(2015) afirma que o brasileiro ainda valoriza e muito a carteira assinada e benefícios,

como vale transporte, plano de saúde e vale alimentação.

Nossa empresa além de vale alimentação, vale transporte e refeição no local

terá uma parceria transparente junto aos seus funcionários, na qual ambos cresçam

e agreguem aos planos almejados pela empresa, cada colaborador terá bem

sinalizado suas funções e como fará para que seu trabalho se torne mais dinâmico,

atraente e motivacional para todos os envolvidos.

Serão feitos feedbacks mensais, nos quais serão analisados tudo que for

pertinente ao crescimento profissional dos funcionários. Além de palestras sobre

atendimentos ao público, diferentes maneiras de preparo de alimentos, orçamentos

familiares e despesas pessoais para crescimento pessoal e profissional.

6.6 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

O contador é um profissional que atua em toda área financeira e patrimonial

da organização. É responsável por toda função contábil, por desenvolver serviços

relacionados balanços patrimoniais e demonstrações contábeis, assistência fiscal,

tramites de abertura ou fechamento de empresas e imposto de renda.

Requisitos: Formação Superior em Ciências Contábeis e possuir CRC Ativo

para assinar balanço.

Habilidades e Competências: ser ético; ter uma visão contábil diante da

globalização da economia; entender, analisar e acompanhar as questões contábeis,

e ainda, saber se pronunciar sobre tais assuntos; elaborar e colocar em execução

projetos contábeis, bem como proceder à análise de empresas, quer em seu

confronto com o mercado produtor e consumidor; ter a capacidade de manter-se

atualizado; ter consciência pela precisão, sendo de oportunidade e consciência da

relação custo/benefício; fazer a utilização correta de dados estatísticos e de

informações.

6.6.1 Nutricionista

Descrição do Cargo: Auxiliar o chef de cozinha na elaboração do cardápio

de forma balanceada e saudável mantendo a boa apresentação e valorização do

sabor. Efetuar o controle higiênico sanitário e

Requisitos: Formação superior em nutrição e mínimo de um ano de

experiência na área de restaurantes, supervisionar estoque de alimentos perecíveis
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e não perecíveis, orientar a equipe quantos aos procedimentos e supervisionar a

temperatura dos buffets.

Habilidades e Competências: Boa comunicação, ter conhecimento e

entender das boas práticas de alimentação, organização, capacidade de percepção,

trabalho em equipe, ter comprometimento com as pessoas, capacidade de

observação, experiência em restaurantes comerciais.

6.7 LEVANTAMENTO DOS DADOS FINANCEIROS – ADMINISTRATIVOS

Com isso irá ser utilizada a Avaliação por Resultados, este método é muito

ligado a administração dos objetivos, com a comparação periódica entre resultados

e efetivos, indicando seus pontos fortes e fracos de cada funcionário bem como uma

correção ou mudança no decorrer do próximo período levanto em conta os

resultados obtidos entre os setores.

Modelo De Informações Para Avalição De Resultado

Estrutura De Resultado
Orçamento Realizado Variação

Original Corrigido Ajustado Padrão Real Inflação Ajuste Volume Eficiência Total

(+) Receita Operacional
(-) Custos Variáveis
(=) Margem De
Contribuição Operacional
(-) Custos/Despesas Fixas
(=) Resultado

Quadro 21 Modelo de Informações Para Avalição de Resultado
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.
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7 PLANO OPERACIONAL

A atividade desenvolvida será a produção de refeições no próprio

estabelecimento para serem servidos a consumidores diretos. O estabelecimento

terá quinze mesas com quatro lugares o que totaliza uma capacidade de 60 lugares,

o estabelecimento funcionará das 11:30 até as 14:30, o que acarretará em três horas

de funcionamento, cada refeição dura em torno de vinte e cinco minutos, portanto

haverão sete rodadas de fluxo de pessoas, entretanto a capacidade máxima de

atendimento é de quatrocentos e vinte refeições. Porém a capacidade do

restaurante Nonna Mia é de 262 refeições (visto que para cada rodada com quinze

mesas a média é de 2,5), o que gera uma taxa de ocupação média de 62%.

7.1.1 Responsabilidades Técnicas.

O restaurante irá respeitar as vigências a ser cumpridas desde a estrutura

física que vai do layout até as instalações sanitárias. Haverá licença sanitária que

conforme o site Curitiba pag.1 refere-se é um documento administrativo, que é

disponibilizado após a inspeção sanitária no local, após a mesma, atestam quem o

estabelecimento de interesse a saúde, possui condições operativas, físico-

estruturais e sanitárias a fim de que o estabelecimento desenvolva suas atividades

econômicas. Após a inspeção da Licença Sanitária, há a necessidade da vistoria do

corpo de bombeiro, que como o site prevfogo nos apresenta o PSCIP que é a

documentação que contém os elementos formais exigidos pelo Corpo de Bombeiros,

na apresentação das medidas de segurança contra incêndio e pânico das

edificações e áreas de risco que devem ser projetadas para análise técnica do

Corpo de Bombeiros. Com isso as edificações e estabelecimentos passam a ter

mais segurança, pois estão de acordo com as normas de segurança contra incêndio

e pânico.

7.1.2 Instalações

O estabelecimento atenderá a todos os requisitos de instalações que

segundo o site Empreender, (2016 p. 4) os estabelecimentos devem possuir uma

rede interna de esgotos e respectiva ligação às redes gerais que conduzam as

águas residuais a sistemas de escoamento adequados, nomeadamente através da

rede pública. Assim como devem dispor de reservatórios de água próprios e com
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capacidade suficiente para satisfazer às necessidades correntes dos seus serviços,

se não existir rede pública de água, com origem devidamente controlada.

Quanto ao sistema e equipamento de climatização, os restaurantes devem

possuir aquecimento e ventilação, em número suficiente e com comando regulável,

de modo a garantir uma adequada temperatura ambiente. Nos restaurantes as

zonas de serviço devem estar completamente separadas das destinadas aos

utentes e instaladas por forma a evitar-se a propagação de fumos e cheiros e a

obter-se o seu conveniente isolamento das outras dependências. As zonas de

serviço do pessoal são os vestiários, e instalações sanitárias sempre que possível

com separação por sexos. Os balcões, mesas, bancadas e prateleiras das cozinhas

devem ser de material liso, lavável e impermeável. Nas cozinhas, nas copas as

paredes devem possuir lambri de material resistente, liso e lavável, e a sua ligação

com o pavimento ou com outras paredes deve ter a forma arredondada. O

pavimento, as paredes e o teto das cozinhas, copas, zonas de serviço de

comunicação com as salas de refeições devem ser revestidas de materiais

resistentes, impermeáveis e de fácil limpeza. As instalações frigoríficas devem estar

suficientemente afastadas das máquinas e equipamentos que produzam calor.

7.1.3 Compras

Acerca do âmbito de compras, FONSECA (2000) aponta:

Deve ser o mais criterioso possível, independentemente do tamanho da
empresa, pois ele é o responsável pela movimentação de grande parte do
dinheiro da empresa. Não que este departamento faça pessoalmente os
pagamentos, mas é ele quem negocia preços, prazos e quantidades a serem
compradas.

Nesta divisão normalmente surgem grandes benefícios competitivos em

relação aos preços finais dos produtos de venda, e ainda uma significativa para do

custo total do restaurante. Dele deve ter como objetivos: obter o produto correto,

obter produtos de qualidade e procedência, ao menor custo possível e com melhor

prazo de pagamento. O procedimento de compras será feito através de pesquisa de

preço e qualidade dos fornecedores, parcerias também serão estabelecidas a fim de

padronizar ingredientes e manter bom custo benefício. As quantidades de compras

serão feitas com critérios fundamentadas no consumo médio, afinal compras

excedentes podem causar adição de materiais que estejam acima da capacidade de
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armazenamento, o que irá acarretar na redução do tempo de vida útil dos alimentos,

podendo gerar desperdícios desnecessários e dilatando o custo de toda a operação.

7.1.4 Armazenamento

Segundo o site da ANVISA pg. 01 os alimentos devem ser armazenados de

forma a impedir a contaminação e/ou a proliferação de microrganismos. Os

recipientes e embalagens devem estar protegidos contra alterações e danos. O local

de armazenamento deve ser limpo, os alimentos devem ser classificados e

armazenados por tipo ou grupo, sobre estrados distantes do piso, ou sobre paletes,

bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado, afastados das paredes

e distantes do teto de forma a permitir apropriada higienização, iluminação e

circulação de ar.

Os produtos perecíveis necessitam de condições especiais de temperatura

para conservação, os alimentos também não podem ser armazenados durante muito

tempo. O prazo máximo de consumo do alimento preparado deve ser de cinco dias,

mesmo que conservado sob refrigeração.

O restaurante Nonna Mia irá respeitar todas as técnicas acima citadas, além

de manter e controlar a temperatura de armazenamento, sendo que os alimentos

cozidos quentes manterão temperatura acima de 60° C. Os perecíveis serão

refrigerados, abaixo de 5° C, e o descongelamento será efetuado em condições de

refrigeração à temperatura inferior a 5ºC ou em um micro-ondas quando o alimento

for submetido imediatamente ao cozimento.

7.2 ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO E TREINAMENTO

Para David (2002), a administração da estratégia de implementação e

treinamento é uma ciência, a sua formulação acarreta uma implementação e

avaliação das decisões interfuncional. Está decisão implica em toda a estrutura

organizacional, é como se fosse à ponte de todos os setores na qual a principal

ameaça para tal implementação bem sucedida de uma estratégia é a resistência à

mudança.

Para a implementação dos processos de produção da empresa, vamos

adotar apenas duas etapas inicias:

● Apresentação formal dos colaboradores entre eles;
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● Treinamentos direcionados e individuas para a execução de cada serviço;

Após o termino da implementação, será efetuado testes no processo

operacional e aprovação de cada prato, a empresa realizará um evento de

confraternização com seus colaboradores com intuído de apresentar seus serviços e

promover uma integração das pessoas.

7.3 ANALISE DE RISCOS E PLANO DE CONTINGÊNCIA

A avaliação e variação dos riscos são essenciais para manter o controle do

negócio. Serão promovidas reuniões nas quais serão discutidas técnicas para a

diminuição e controle dos riscos, como Brainstorming e análise SWOT, com objetivo

de analisar possíveis riscos e tracejar metas para combate- lós.

Para tal processo, deverá ser seguido o Fluxograma 3:

Fluxograma 3 Processo de verificação de riscos
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

7.4 PLANO DE INFORMÁTICA

Para registro e processamento dos dados gerados pelas vendas se faz

necessário definir as tecnologias que serão utilizadas para o bom desenvolvimento

dos processos dentro do Restaurante Nonna Mia. Para isso, após análise ficou

definido os seguintes itens de software e hardware descritos a seguir.

Hardware: com relação aos equipamentos de informática que serão

necessários optou-se por:
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● 01 impressora multifuncional – R$ 300,00.

● 01 impressora de cupom fiscal – R$ 600,00.

● 02 CPU (Unidade Central de Processamento) – R$ 1.000,00 cada –R$ 2.000,00.

● 01 Modem roteador – R$ 200,00.

● 02 Monitores de LED – R$ 400,00 cada – R$ 800,00.

Software: para o controle e processamento dos dados serão necessários os

seguintes programas de informática:

● Windows 10 – Sistema Operacional – R$ 470,00.

● Avast – Sistema Antivírus- R$ 100,00.

● Pacote Office- R$ 300,00.

● Sistema ERP para restaurante – R$ 530,00.
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8 PLANO FINANCEIRO

Este capítulo visa analisar o investimento financeiro para a iniciação deste

projeto. Verificar a viabilidade ou não do mesmo.

8.1 ANÁLISE DE INVESTIMENTO

RESTAURANTE NONNA MIA
Análise Financeira do Investimento (5 primeiros anos)

Pay Back - Tempo de Retorno do Investimento Mais de 5 anos
Atratividade (Valor Presente)

Taxa mínima requerida de retorno (taxa de atratividade): 27,62% a.a.

Investimento Inicial: -R$ 120.400,00

Projeção Atual do Fluxo de Caixa (Valor Presente): -R$ 330.213,98

VALOR PRESENTE LÍQUIDO = -R$ 450.613,98

TIR - Taxa Interna de Retorno - a.a.

Impossível calcular
Projeções de Longo Prazo* 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos

VPL (Valor Presente Líquido) = -R$ 450.613,98 -R$ 551.346,84 -R$ 581.103,04 -R$ 589.892,94

TIR (Taxa Interna de Retorno) = (Inviável) (Inviável) (Inviável) (Inviável)
Pay back - Tempo de Retorno

do Investimento = No 22º ano

* Para fazer uma análise usando os anos 6 ao 20, foram usados os mesmos dados informados para o ano 5

Planilha 1 Análise Financeira do Investimento (5 primeiros anos)
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Nesta planilha observou-se que para um investimento inicial de R$

120.000,00 mil reais o Pay Back seria de 22 anos para retorno, tornando a TIR

inviável.

Análise de Balanço ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

Liquidez Geral (0,730) (4,722) (9,139) (13,616) (18,094)

Liquidez Corrente (2,588) (6,019) (10,268) (14,578) (18,888)

Liquidez Seca (2,670) (6,084) (10,333) (14,643) (18,953)

Endividamento Geral 3,010 (0,258) (0,120) (0,078) (0,058)

Imobilização do PL (2,781) (0,266) (0,121) (0,070) (0,044)

Margem Líquida 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Rentabilidade do Ativo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Rentabilidade do PL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Planilha 2 Análise de Balanço Anual

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016
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A empresa não terá capacidade de honrar suas exigibilidades a curto e

longo prazo conforme a Liquidez Geral. Já na Liquidez Corrente podemos observar

que não haverá recursos a curto prazo para pagamento das dívidas circulantes. No

teste ácido (Liquidez Seca) a empresa não mostra disponibilidade nos seus recursos

circulantes. E no endividamento geral observa-se e se conclui com dados negativos

para a viabilidade econômica e financeira de tal estudo.

8.2 FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa Mensal
Descrição Até

14-01-2017 Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

TOTAL ENTRADAS $120.400,00 $10.504,40 $17.763,18 $19.248,11 $20.774,20 $22.391,20 $24.008,20

Receita de Vendas / Serviços $9.702,00 $17.140,20 $18.757,20 $20.374,20 $21.991,20 $23.608,20

Receitas Financeiras $402,40 $222,98 $90,91 $- $- $-

Empréstimos $- $- $- $- $- $- $-

Outras Receitas $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00
Capital Próprio Investido na
Empresa $120.000,00

TOTAL SAÍDAS $(78.660,00) $(28.446,42) $(30.969,82) $(31.613,80) $(32.257,78) $(32.901,76) $(33.545,74)
DESPESAS com
PRODUÇÃO $(3.132,36) $(5.533,84) $(6.055,90) $(6.577,96) $(7.100,02) $(7.622,08)

Compras/Insumos $(3.132,36) $(5.533,84) $(6.055,90) $(6.577,96) $(7.100,02) $(7.622,08)

Fretes $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- $- $- $- $-

DESPESAS com PESSOAL $(11.602,85) $(11.602,85) $(11.602,85) $(11.602,85) $(11.602,85) $(11.602,85)

Pessoal Produção $(6.084,47) $(6.084,47) $(6.084,47) $(6.084,47) $(6.084,47) $(6.084,47)
Pessoal Administrativo e de
Apoio $(2.000,00) $(2.000,00) $(2.000,00) $(2.000,00) $(2.000,00) $(2.000,00)

Autônomos $(1.300,00) $(1.300,00) $(1.300,00) $(1.300,00) $(1.300,00) $(1.300,00)

Comissões $- $- $- $- $- $-

Encargos Sociais $(2.218,38) $(2.218,38) $(2.218,38) $(2.218,38) $(2.218,38) $(2.218,38)
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS $(9.758,16) $(9.758,16) $(9.758,16) $(9.758,16) $(9.758,16) $(9.758,16)

Aluguéis, Condomínios e
IPTU $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00)

Marketing e Publicidade $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00)

Treinamentos e Viagens $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00)

Manutenção & Conservação $(500,00) $(500,00) $(500,00) $(500,00) $(500,00) $(500,00)

Seguros $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00)

Água, Luz e Telefone $(3.550,00) $(3.550,00) $(3.550,00) $(3.550,00) $(3.550,00) $(3.550,00)

Outras Despesas $(1.008,16) $(1.008,16) $(1.008,16) $(1.008,16) $(1.008,16) $(1.008,16)

INVESTIMENTOS $(78.660,00) $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83)

Obras Civis $(20.000,00) $- $- $- $- $- $-

Instalações $(8.000,00) $(66,67) $(66,67) $(66,67) $(66,67) $(66,67) $(66,67)

Equipamentos $(4.500,00) $(37,50) $(37,50) $(37,50) $(37,50) $(37,50) $(37,50)

Máquinas $- $- $- $- $- $- $-
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Móveis e Utensílios $(36.760,00) $(306,33) $(306,33) $(306,33) $(306,33) $(306,33) $(306,33)

Veículos $- $- $- $- $- $- $-

Compras Insumos $(2.000,00) $- $- $- $- $- $-

Softwares $(1.400,00) $(23,33) $(23,33) $(23,33) $(23,33) $(23,33) $(23,33)

Outros $(6.000,00) $- $- $- $- $- $-

Despesas Pré-Operacionais $- $- $- $- $- $- $-

DESPESAS TRIBUTÁRIAS $(1.219,22) $(1.341,14) $(1.463,06) $(1.584,98) $(1.706,91) $(1.828,83)

Impostos a Pagar $(1.219,22) $(1.341,14) $(1.463,06) $(1.584,98) $(1.706,91) $(1.828,83)
Provisão para Imposto de
Renda $- $- $- $- $- $-

DESPESAS FINANCEIRAS $- $- $- $- $- $- $-

Taxas/Juros de Empréstimos $- $- $- $- $- $- $-

Amortização de empréstimos $- $- $- $- $- $- $-

DIVIDENDOS $(2.300,00) $(2.300,00) $(2.300,00) $(2.300,00) $(2.300,00) $(2.300,00)

FLUXO DO PERÍODO $41.740,00 $(17.942,02) $(13.206,64) $(12.365,68) $(11.483,58) $(10.510,56) $(9.537,54)
SALDO ACUMULADO DE
CAIXA $41.740,00 $23.797,98 $10.591,34 $(1.774,34) $(13.257,92

)
$(23.768,48

)
$(33.306,03

)
Planilha 3 Fluxo de Caixa Mensal

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Fluxo de Caixa Mensal
Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

Descrição $42.917,00 $42.948,00 $42.979,00 $43.009,00 $43.040,00 $43.070,00

TOTAL ENTRADAS $25.625,20 $27.242,20 $27.889,00 $27.889,00 $28.859,20 $29.506,00

Receita de Vendas / Serviços $25.225,20 $26.842,20 $27.489,00 $27.489,00 $28.459,20 $29.106,00

Receitas Financeiras $- $- $- $- $- $-

Empréstimos $- $- $- $- $- $-

Outras Receitas $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00
Capital Próprio Investido na
Empresa

TOTAL SAÍDAS $(34.189,73) $(34.833,71) $(35.042,53) $(35.042,53) $(35.477,69) $(35.686,51)

DESPESAS com PRODUÇÃO $(8.144,14) $(8.666,20) $(8.875,02) $(8.875,02) $(9.188,26) $(9.397,08)

Compras/Insumos $(8.144,14) $(8.666,20) $(8.875,02) $(8.875,02) $(9.188,26) $(9.397,08)

Fretes $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- $- $- $- $-

DESPESAS com PESSOAL $(11.602,85) $(11.602,85) $(11.602,85) $(11.602,85) $(11.602,85) $(11.602,85)

Pessoal Produção $(6.084,47) $(6.084,47) $(6.084,47) $(6.084,47) $(6.084,47) $(6.084,47)
Pessoal Administrativo e de
Apoio $(2.000,00) $(2.000,00) $(2.000,00) $(2.000,00) $(2.000,00) $(2.000,00)

Autônomos $(1.300,00) $(1.300,00) $(1.300,00) $(1.300,00) $(1.300,00) $(1.300,00)

Comissões $- $- $- $- $- $-

Encargos Sociais $(2.218,38) $(2.218,38) $(2.218,38) $(2.218,38) $(2.218,38) $(2.218,38)
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS $(9.758,16) $(9.758,16) $(9.758,16) $(9.758,16) $(9.758,16) $(9.758,16)

Aluguéis, Condomínios e IPTU $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00)

Marketing e Publicidade $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00)

Treinamentos e Viagens $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00)

Manutenção & Conservação $(500,00) $(500,00) $(500,00) $(500,00) $(500,00) $(500,00)
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Seguros $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00) $(150,00)

Água, Luz e Telefone $(3.550,00) $(3.550,00) $(3.550,00) $(3.550,00) $(3.550,00) $(3.550,00)

Outras Despesas $(1.008,16) $(1.008,16) $(1.008,16) $(1.008,16) $(1.008,16) $(1.008,16)

INVESTIMENTOS $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83)

Obras Civis $- $- $- $- $- $-

Instalações $(66,67) $(66,67) $(66,67) $(66,67) $(66,67) $(66,67)

Equipamentos $(37,50) $(37,50) $(37,50) $(37,50) $(37,50) $(37,50)

Máquinas $- $- $- $- $- $-

Móveis e Utensílios $(306,33) $(306,33) $(306,33) $(306,33) $(306,33) $(306,33)

Veículos $- $- $- $- $- $-

Compras Insumos $- $- $- $- $- $-

Softwares $(23,33) $(23,33) $(23,33) $(23,33) $(23,33) $(23,33)

Outros $- $- $- $- $- $-

Despesas Pré-Operacionais $- $- $- $- $- $-

DESPESAS TRIBUTÁRIAS $(1.950,75) $(2.072,67) $(2.072,67) $(2.072,67) $(2.194,59) $(2.194,59)

Impostos a Pagar $(1.950,75) $(2.072,67) $(2.072,67) $(2.072,67) $(2.194,59) $(2.194,59)
Provisão para Imposto de
Renda $- $- $- $- $- $-

DESPESAS FINANCEIRAS $- $- $- $- $- $-

Taxas/Juros de Empréstimos $- $- $- $- $- $-

Amortização de empréstimos $- $- $- $- $- $-

DIVIDENDOS $(2.300,00) $(2.300,00) $(2.300,00) $(2.300,00) $(2.300,00) $(2.300,00)

FLUXO DO PERÍODO $(8.564,53) $(7.591,51) $(7.153,53) $(7.153,53) $(6.618,49) $(6.180,51)
SALDO ACUMULADO DE
CAIXA $(41.870,55) $(49.462,06) $(56.615,59) $(63.769,12) $(70.387,61) $(76.568,12)

***CAIXA NEGATIVO*** *ATENÇÃO *ATENÇÃO *ATENÇÃO *ATENÇÃO *ATENÇÃO *ATENÇÃO

$42.917,00 $42.948,00 $42.979,00 $43.009,00 $43.040,00 $43.070,00
Planilha 4 Fluxo de Caixa Mensal

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Fluxo de Caixa Anual
Descrição TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V %

TOTAL ENTRADAS R$ 281.699,89 R$ 280.839,92 R$ 279.109,45 R$ 279.109,45 R$ 279.109,45 100,0%
Receita de Vendas /

Serviços R$ 276.183,60 R$ 286.478,50 R$ 284.592,00 R$ 284.592,00 R$ 284.592,00 93,2%

Receitas Financeiras R$ 716,29 -R$ 10.438,58 -R$ 10.282,55 -R$ 10.282,55 -R$ 10.282,55 -2,7%

Empréstimos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

Outras Receitas R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 1,6%
Capital Próprio Investido

na Empresa 8,5%

TOTAL SAÍDAS -R$ 400.008,02 -R$ 416.541,43 -R$ 412.782,59 -R$ 412.782,59 -R$ 412.782,59 100,0%
DESPESAS com

PRODUÇÃO -R$ 89.167,85 -R$ 103.994,35 -R$ 100.235,52 -R$ 100.235,52 -R$ 100.235,52 23,1%

Compras/Insumos -R$ 89.167,85 -R$ 103.994,35 -R$ 100.235,52 -R$ 100.235,52 -R$ 100.235,52 23,1%

Fretes R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

Embalagens R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
DESPESAS com

PESSOAL -R$ 139.234,18 -R$ 139.234,18 -R$ 139.234,18 -R$ 139.234,18 -R$ 139.234,18 32,6%

Pessoal Produção -R$ 73.013,64 -R$ 73.013,64 -R$ 73.013,64 -R$ 73.013,64 -R$ 73.013,64 17,1%
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Pessoal Administrativo e
de Apoio -R$ 24.000,00 -R$ 24.000,00 -R$ 24.000,00 -R$ 24.000,00 -R$ 24.000,00 5,6%

Autônomos -R$ 15.600,00 -R$ 15.600,00 -R$ 15.600,00 -R$ 15.600,00 -R$ 15.600,00 3,7%

Comissões R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

Encargos Sociais -R$ 26.620,54 -R$ 26.620,54 -R$ 26.620,54 -R$ 26.620,54 -R$ 26.620,54 6,2%
DESPESAS

ADMINISTRATIVAS -R$ 117.097,91 -R$ 117.097,91 -R$ 117.097,91 -R$ 117.097,91 -R$ 117.097,91 27,4%

Aluguéis, Condomínios e
IPTU -R$ 44.400,00 -R$ 44.400,00 -R$ 44.400,00 -R$ 44.400,00 -R$ 44.400,00 10,4%

Marketing e Publicidade -R$ 8.400,00 -R$ 8.400,00 -R$ 8.400,00 -R$ 8.400,00 -R$ 8.400,00 2,0%

Treinamentos e Viagens -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 0,4%
Manutenção &
Conservação -R$ 6.000,00 -R$ 6.000,00 -R$ 6.000,00 -R$ 6.000,00 -R$ 6.000,00 1,4%

Seguros -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 0,4%

Água, Luz e Telefone -R$ 42.600,00 -R$ 42.600,00 -R$ 42.600,00 -R$ 42.600,00 -R$ 42.600,00 10,0%

Outras Despesas -R$ 12.097,91 -R$ 12.097,91 -R$ 12.097,91 -R$ 12.097,91 -R$ 12.097,91 2,8%

INVESTIMENTOS -R$ 5.206,00 -R$ 5.206,00 -R$ 5.206,00 -R$ 5.206,00 -R$ 5.206,00 4,9%

Obras Civis R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,9%

Instalações -R$ 800,00 -R$ 800,00 -R$ 800,00 -R$ 800,00 -R$ 800,00 0,6%

Equipamentos -R$ 450,00 -R$ 450,00 -R$ 450,00 -R$ 450,00 -R$ 450,00 0,3%

Máquinas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

Móveis e Utensílios -R$ 3.676,00 -R$ 3.676,00 -R$ 3.676,00 -R$ 3.676,00 -R$ 3.676,00 2,6%

Veículos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

Compras Insumos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,1%

Softwares -R$ 280,00 -R$ 280,00 -R$ 280,00 -R$ 280,00 -R$ 280,00 0,1%

Outros R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,3%
Despesas

Pré-Operacionais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

DESPESAS
TRIBUTÁRIAS -R$ 21.702,08 -R$ 23.408,99 -R$ 23.408,99 -R$ 23.408,99 -R$ 23.408,99 5,4%

Impostos a Pagar -R$ 21.702,08 -R$ 23.408,99 -R$ 23.408,99 -R$ 23.408,99 -R$ 23.408,99 5,4%
Provisão para Imposto de

Renda R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

DESPESAS
FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

Taxas/Juros de
Empréstimos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

Amortização de
empréstimos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

DIVIDENDOS -R$ 27.600,00 -R$ 27.600,00 -R$ 27.600,00 -R$ 27.600,00 -R$ 27.600,00 6,5%

FLUXO DO PERÍODO -R$ 118.308,12 -R$ 135.701,50 -R$ 133.673,14 -R$ 133.673,14 -R$ 133.673,14 -40,3%
SALDO ACUMULADO

DE CAIXA -R$ 76.568,12 -R$ 212.269,63 -R$ 345.942,77 -R$ 479.615,91 -R$ 613.289,06 -80,7%

***CAIXA NEGATIVO*** *ATENÇÃO* *ATENÇÃO* *ATENÇÃO* *ATENÇÃO* *ATENÇÃO*

TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V

Planilha 5 Fluxo de Caixa Anual
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Esta planilha reflete uma projeção do Fluxo de Caixa, onde observa-se que

nestas condições a partir do segundo mês o caixa já passaria a ficar negativo e

crescendo este débito mês a mês.
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8.3 PROJEÇÃO DE RESULTADOS

Projeção dos Resultados Mensal
Descrição Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

RECEITA BRUTA DE VENDAS $16.170,00 $17.787,00 $19.404,00 $21.021,00 $22.638,00 $24.255,00

(-) Deduções Impostos $(1.219,22) $(1.341,14) $(1.463,06) $(1.584,98) $(1.706,91) $(1.828,83)

(-) Deduções Comissões $- $- $- $- $- $-

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $14.950,78 $16.445,86 $17.940,94 $19.436,02 $20.931,09 $22.426,17

(-) Custo de Produção $(12.974,65) $(13.496,71
)

$(14.018,77
)

$(14.540,83
)

$(15.062,89
)

$(15.584,95
)

Pessoal da Produção $(7.754,05) $(7.754,05) $(7.754,05) $(7.754,05) $(7.754,05) $(7.754,05)

Compras/Insumos $(5.220,60) $(5.742,66) $(6.264,72) $(6.786,78) $(7.308,84) $(7.830,90)

Fretes & Embalagens $- $- $- $- $- $-

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $1.976,13 $2.949,15 $3.922,17 $4.895,19 $5.868,21 $6.841,22

(-) DESPESAS OPERACIONAIS $(14.040,79) $(14.040,79
)

$(14.040,79
)

$(14.040,79
)

$(14.040,79
)

$(14.040,79
)

Despesas Administrativas $(7.548,80) $(7.548,80) $(7.548,80) $(7.548,80) $(7.548,80) $(7.548,80)
Pessoal da Administração &
Terceirização $(3.848,80) $(3.848,80) $(3.848,80) $(3.848,80) $(3.848,80) $(3.848,80)

Aluguéis, Condomínios e IPTU $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00)

Despesas de Vendas e Marketing $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00)

Despesas Gerais $(5.358,16) $(5.358,16) $(5.358,16) $(5.358,16) $(5.358,16) $(5.358,16)

Depreciação Acumulada $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83)

RESULTADO OPERACIONAL $(12.064,66) $(11.091,64
) $(10.118,62) $(9.145,60) $(8.172,59) $(7.199,57)

Receitas Financeiras $402,40 $222,98 $90,91 $- $- $-

Taxas/Juros de Financiamentos $- $- $- $- $- $-

RESULTADO TRIBUTÁVEL $(11.662,26) $(10.868,66
)

$(10.027,71
) $(9.145,60) $(8.172,59) $(7.199,57)

(-) Imposto sobre Lucro $- $- $- $- $- $-

LUCRO LÍQUIDO $(11.662,26) $(10.868,66
)

$(10.027,71
) $(9.145,60) $(8.172,59) $(7.199,57)

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

RECEITA BRUTA DE VENDAS $25.872,00 $27.489,00 $27.489,00 $27.489,00 $29.106,00 $29.106,00

(-) Deduções Impostos $(1.950,75) $(2.072,67) $(2.072,67) $(2.072,67) $(2.194,59) $(2.194,59)

(-) Deduções Comissões $- $- $- $- $- $-

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $23.921,25 $25.416,33 $25.416,33 $25.416,33 $26.911,41 $26.911,41

(-) Custo de Produção $(16.107,01) $(16.629,07) $(16.629,07) $(16.629,07) $(17.151,13
) $(17.151,13)

Pessoal da Produção $(7.754,05) $(7.754,05) $(7.754,05) $(7.754,05) $(7.754,05) $(7.754,05)

Compras/Insumos $(8.352,96) $(8.875,02) $(8.875,02) $(8.875,02) $(9.397,08) $(9.397,08)

Fretes & Embalagens $- $- $- $- $- $-

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $7.814,24 $8.787,26 $8.787,26 $8.787,26 $9.760,28 $9.760,28

(-) DESPESAS OPERACIONAIS $(14.040,79) $(14.040,79) $(14.040,79) $(14.040,79) $(14.040,79
) $(14.040,79)

Despesas Administrativas $(7.548,80) $(7.548,80) $(7.548,80) $(7.548,80) $(7.548,80) $(7.548,80)
Pessoal da Administração &
Terceirização $(3.848,80) $(3.848,80) $(3.848,80) $(3.848,80) $(3.848,80) $(3.848,80)

Aluguéis, Condomínios e IPTU $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00) $(3.700,00)

Despesas de Vendas e Marketing $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00) $(700,00)
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Despesas Gerais $(5.358,16) $(5.358,16) $(5.358,16) $(5.358,16) $(5.358,16) $(5.358,16)

Depreciação Acumulada $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83) $(433,83)

RESULTADO OPERACIONAL $(6.226,55) $(5.253,53) $(5.253,53) $(5.253,53) $(4.280,51) $(4.280,51)

Receitas Financeiras $- $- $- $- $- $-

Taxas/Juros de Financiamentos $- $- $- $- $- $-

RESULTADO TRIBUTÁVEL $(6.226,55) $(5.253,53) $(5.253,53) $(5.253,53) $(4.280,51) $(4.280,51)

(-) Imposto sobre Lucro $- $- $- $- $- $-

LUCRO LÍQUIDO $(6.226,55) $(5.253,53) $(5.253,53) $(5.253,53) $(4.280,51) $(4.280,51)
Planilha 6 Projeção dos Resultados Mensal

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Projeção dos Resultados Anual
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

RECEITA BRUTA DE VENDAS $ 87.826,00 $ 10.464,00 $ 10.464,00 $ 310.464,00 $ 310.464,00

(-) Deduções Impostos $ (21.702,08) $ (23.408,99) $ (23.408,99) $ (23.408,99) $ (23.408,99)

(-) Deduções Comissões $              - $               - $               - $               - $               -

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $ 266.123,92 $ 287.055,01 $ 287.055,01 $ 287.055,01 $ 287.055,01

(-) Custo de Produção $(185.975,26) $
(193.284,10)

$
(193.284,10)

$
(193.284,10)

$
(193.284,10)

Pessoal da Produção $   (93.048,58) $
(93.048,58)

$
(93.048,58)

$
(93.048,58)

$
(93.048,58)

Compras/Insumos $   (92.926,68) $
(100.235,52)

$
(100.235,52)

$
(100.235,52)

$
(100.235,52)

Fretes & Embalagens $                    - $                    - $                    - $                    - $                    -

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ 80.148,66 $ 93.770,91 $ 93.770,91 $ 93.770,91 $ 93.770,91

(-) DESPESAS OPERACIONAIS $(168.489,51) $(168.489,51) $(168.489,51) $(168.489,51) $(168.489,51)

Despesas Administrativas $ (90.585,60) $ (90.585,60) $ (90.585,60) $ (90.585,60) $ (90.585,60)
Pessoal da Administração &
Terceirização $ (46.185,60) $ (46.185,60) $ (46.185,60) $ (46.185,60) $ (46.185,60)

Aluguéis, Condomínios e IPTU $ (44.400,00) $ (44.400,00) $ (44.400,00) $ (44.400,00) $ (44.400,00)

Despesas de Vendas e Marketing $ (8.400,00) $  (8.400,00) $ (8.400,00) $ (8.400,00) $ (8.400,00)

Despesas Gerais $ (64.297,91) $ (64.297,91) $ (64.297,91) $ (64.297,91) $ (64.297,91)

Depreciação Acumulada $ (5.206,00) $  (5.206,00) $ (5.206,00) $ (5.206,00) $ (5.206,00)

RESULTADO OPERACIONAL $ (88.340,85) $ (74.718,59) $ (74.718,59) $ (74.718,59) $ (74.718,59)

Receitas Financeiras $ 716,29 $ (10.438,58) $ (10.282,55) $ (10.282,55) $ (10.282,55)

Taxas/Juros de Financiamentos $              - $               - $               - $               - $               -

RESULTADO TRIBUTÁVEL $ (87.624,56) $ (85.157,17) $ (85.001,14) $ (85.001,14) $ (85.001,14)

(-) Imposto sobre Lucro $              - $               - $               - $               - $               -

LUCRO LÍQUIDO $ (87.624,56) $ (85.157,17) $ (85.001,14) $ (85.001,14) $ (85.001,14)
Planilha 7 Projeção dos Resultados

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Nesta planilha está refletindo uma projeção dos Resultados, na qual

verifica-se que com estas condições não ocorreria Lucro em nenhum período

estimado, sendo apenas prejuízos acumulados.
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8.4 BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial
ATIVO

Ativo Circulante Dez-2017 Dez-2018 Dez-2019 Dez-2020 Dez-2021

Caixa e Bancos -R$ 76.968,12 -R$
212.669,63

-R$
346.342,77

-R$
480.015,91 -R$ 613.689,06

Duplicatas a Receber R$ 11.642,40 R$ 23.985,50 R$ 25.872,00 R$ 25.872,00 R$ 25.872,00

Estoques R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Impostos a Recuperar R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total Ativo Circulante -R$ 63.325,72 -R$
186.684,13

-R$
318.470,77

-R$
452.143,91 -R$ 585.817,06

Ativo não Circulante

Despesa Operacional a apropriar R$ 26.000,00 R$ 26.000,00 R$ 26.000,00 R$ 26.000,00 R$ 26.000,00

Outros R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total Ativo não Circulante R$ 26.000,00 R$ 26.000,00 R$ 26.000,00 R$ 26.000,00 R$ 26.000,00

Ativo Realizável a Longo Prazo

Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Imobilizado R$ 50.660,00 R$ 50.660,00 R$ 50.660,00 R$ 50.660,00 R$ 50.660,00

(-) Depreciação Acumulada -R$ 5.206,00 -R$ 10.412,00 -R$ 15.618,00 -R$ 20.824,00 -R$ 26.030,00

Total Ativo Realizável a Longo
Prazo R$ 45.454,00 R$ 40.248,00 R$ 35.042,00 R$ 29.836,00 R$ 24.630,00

ATIVO TOTAL R$ 8.128,28 -R$
120.436,13

-R$
257.428,77

-R$
396.307,91 -R$ 535.187,06

PASSIVO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Passivo Circulante

Salários e Encargos a Pagar R$ 11.602,85 R$ 11.602,85 R$ 11.602,85 R$ 11.602,85 R$ 11.602,85

Impostos & Taxas R$ 0,00 R$ 1.950,75 R$ 1.950,75 R$ 1.950,75 R$ 1.950,75

Fornecedores R$ 3.758,83 R$ 8.352,96 R$ 8.352,96 R$ 8.352,96 R$ 8.352,96

Contas a Pagar R$ 7.400,00 R$ 7.400,00 R$ 7.400,00 R$ 7.400,00 R$ 7.400,00

Empréstimos e Financiamentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Outros R$ 1.708,16 R$ 1.708,16 R$ 1.708,16 R$ 1.708,16 R$ 1.708,16

Total Passivo Circulante R$ 24.469,84 R$ 31.014,72 R$ 31.014,72 R$ 31.014,72 R$ 31.014,72

Passivo Não Circulante

Empréstimos e Financiamentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Outros R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total Passivo não Circulante R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Patrimônio Líquido

Capital Social R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

Reservas de Capital R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Lucros/Prejuízos Acumulados -R$
136.341,56

-R$
271.450,84

-R$
408.443,49

-R$
547.322,63 -R$ 686.201,77

Total Patrimônio Líquido -R$ 16.341,56 -R$
151.450,84

-R$
288.443,49

-R$
427.322,63 -R$ 566.201,77

PASSIVO TOTAL R$ 8.128,28 -R$
120.436,13

-R$
257.428,77

-R$
396.307,91 -R$ 535.187,06

Planilha 8 Balanço Patrimonial
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016
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Nesta planilha está uma projeção do Balanço Patrimonial, sendo que já no

primeiro mês o ativo ficaria negativo.

8.5 KG DE REFEIÇÃO -  INSUMOS, IMPOSTOS E OUTROS

Kg de refeição -  Insumos, Impostos e Outros - Mensais

Descrição
Valor por

Lote Lotes (qtde) Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

Insumos $3.003,00 $3.303,30 $3.603,60 $3.903,90 $4.204,20$4.504,50

Matéria prima $13,00 $1,00 Unid.
$

3.003,00
$

3.303,30
$

3.603,60
$

3.903,90
$

4.204,20
$

4.504,50
Compras (produto
comercializado) $- $- Unid $- $- $- $- $- $-

Fretes $- $- Unid $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- Unid. $- $- $- $- $- $-
Mão de Obra Direta c/
Encargos $ 4.430,88 $ 4.430,88 $ 4.430,88 $ 4.430,88 $4.430,88 $ 4.430,88

TOTAL CUSTOS
VARIÁVEIS $ 7.433,88 $ 7.734,18 $8.034,48 $ 8.334,78 $8.635,08 $ 8.935,38

Planilha 9 Kg de refeição -  Insumos, Impostos de janeiro a Junho de 2017
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

Insumos $4.804,80 $5.105,10 $5.105,10 $5.105,10 $5.405,40 $5.405,40

Matéria prima $4.804,80 $5.105,10 $5.105,10 $5.105,10 $5.405,40 $5.405,40

Compras - produto comercializado $- $- $- $- $- $-

Fretes $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- $- $- $- $-

Mão de Obra Direta c/ Encargos $4.430,88 $4.430,88 $4.430,88 $4.430,88 $4.430,88 $4.430,88

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS $9.235,68 $9.535,98 $9.535,98 $9.535,98 $9.836,28 $9.836,28
Planilha 10 Kg de refeição -  Insumos, Impostos de Julho a Dezembro de 2017

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Kg de refeição -  Insumos, Impostos e Outros
TOTAL ANO 1 TOTAL ANO 2 TOTAL ANO 3 TOTAL ANO 4 TOTAL ANO 5

Descrição R$ 53.453,40 R$ 57.657,60 R$ 57.657,60 R$ 57.657,60 R$ 57.657,60

Insumos R$ 53.453,40 R$ 57.657,60 R$ 57.657,60 R$ 57.657,60 R$ 57.657,60

Compras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Fretes R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Embalagens R$ 53.170,62 R$ 53.170,62 R$ 53.170,62 R$ 53.170,62 R$ 53.170,62
Mão de Obra Direta
c/ Encargos
TOTAL = R$ 106.624,02 R$ 110.828,22 R$ 110.828,22 R$ 110.828,22 R$ 110.828,22

Descrição TOTAL ANO 1 TOTAL ANO 2 TOTAL ANO 3 TOTAL ANO 4 TOTAL ANO 5

Mão de Obra Direta c/ Encargos R$ 53.170,62 R$ 53.170,62 R$ 53.170,62 R$ 53.170,62 R$ 53.170,62

Compras/Insumos R$ 53.453,40 R$ 57.657,60 R$ 57.657,60 R$ 57.657,60 R$ 57.657,60
Aluguel, Condomínio e IPTU de
Salas p/ Produção R$ 25.371,43 R$ 25.371,43 R$ 25.371,43 R$ 25.371,43 R$ 25.371,43

TOTAL CUSTOS DIRETOS R$ 131.995,45 R$ 136.199,65 R$ 136.199,65 R$ 136.199,65 R$ 136.199,65
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Custos Indiretos Fabricação R$ 83.309,48 R$ 84.284,85 R$ 84.284,85 R$ 84.284,85 R$ 84.284,85

Quantidade Vendida 4.112 4.435 4.435 4.435 4.435

Planilha 11 KG de Refeição Anual
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Kg de refeição -  Impostos a Pagar
Impostos e Comissões sobre
Faturamento

Alíquot
a

Impostos Federais 7,54%
Impostos Estaduais 0,00%
Impostos Municipais 0,00%
Crédito de impostos sobre compras 0,00%
Comissões 0,00%

Planilha 12 Kg de refeição -  Impostos a Pagar
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Descrição Impostos sobre Vendas Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $696,70 $766,37 $836,04 $905,70 $975,37 $1.045,04

Impostos Federais $696,70 $766,37 $836,04 $905,70 $975,37 $1.045,04

Impostos Estaduais $- $- $- $- $- $-

Impostos Municipais $- $- $- $- $- $-

Crédito de impostos sobre compras $- $- $- $- $- $-

TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER $696,70 $766,37 $836,04 $905,70 $975,37 $1.045,04

Descrição Impostos sobre Vendas Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $1.114,71 $1.184,38 $1.184,38 $1.184,38 $1.254,05 $1.254,05

Impostos Federais $1.114,71 $1.184,38 $1.184,38 $1.184,38 $1.254,05 $1.254,05

Impostos Estaduais $- $- $- $- $- $-

Impostos Municipais $- $- $- $- $- $-

Crédito de impostos sobre compras $- $- $- $- $- $-

TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER $1.114,71 $1.184,38 $1.184,38 $1.184,38 $1.254,05 $1.254,05
Planilha 13 Kg de refeição -  Impostos a Pagar Mensal

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Descrição Impostos sobre Vendas TOTAL ANO 1 TOTAL ANO 2 TOTAL ANO 3 TOTAL ANO 4 TOTAL ANO 5

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR R$ 12.401,19 R$ 13.376,56 R$ 13.376,56 R$ 13.376,56 R$ 13.376,56

Impostos Federais R$ 12.401,19 R$ 13.376,56 R$ 13.376,56 R$ 13.376,56 R$ 13.376,56

Impostos Estaduais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Impostos Municipais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Crédito de impostos sobre
compras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER R$ 12.401,19 R$ 13.376,56 R$ 13.376,56 R$ 13.376,56 R$ 13.376,56
Planilha 14 Kg de refeição -  Impostos a Pagar Anual

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016
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8.6 SOBREMESA -  INSUMOS, IMPOSTOS

Sobremesa -  Insumos, Impostos e Outros Mensais
Descrição Valor por

Lote Lotes (qtde) Jan-2017 Fev-2017 Mar-201
7

Abr-201
7

Mai-201
7

Jun-201
7

Insumos $
1.680,00

$
1.848,00

$
2.016,00

$
2.184,00

$
2.352,00

$
2.520,00

Matéria prima $20,00 01 Unid. $
1.680,00

$
1.848,00

$
2.016,00

$
2.184,00

$
2.352,00

$
2.520,00

Compras (produto
comercializado) $- 00 Unid. $- $- $- $- $- $-

Fretes $- 00 Unid. $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- 00 Unid. $- $- $- $- $- $-

Mão de Obra Direta c/ Encargos $
2.416,85

$
2.416,85

$2.416,8
5

$
2.416,85

$
2.416,85

$
2.416,85

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS $
4.096,85

$
4.264,85

$
4.432,85

$
4.600,85

$
4.768,85

$
4.936,85

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017
Insumos $2.688,00 $2.856,00 $2.856,00 $2.856,00 $3.024,00 $3.024,00

Matéria prima $2.688,00 $2.856,00 $2.856,00 $2.856,00 $3.024,00 $3.024,00

Compras (produto comercializado) $- $- $- $- $- $-

Fretes $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- $- $- $- $-

Mão de Obra Direta c/ Encargos $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS $5.104,85 $5.272,85 $5.272,85 $5.272,85 $5.440,85 $5.440,85
Planilha 15 Sobremesa -  Insumos, Impostos e Outros Mensais

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Sobremesa -  Custos Totais Mensais
Descrição Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

Mão de Obra Direta c/ Encargos $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85

Compras/Insumos $1.680,00 $1.848,00 $2.016,00 $2.184,00 $2.352,00 $2.520,00

Fretes $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- $- $- $- $-
Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas p/
Produção $1.153,25 $1.153,25 $1.153,25 $1.153,25 $1.153,25 $1.153,25

TOTAL CUSTOS DIRETOS $5.250,09 $5.418,09 $5.586,09 $5.754,09 $5.922,09 $6.090,09

Custos Indiretos Fabricação $3.603,12 $3.641,12 $3.679,12 $3.717,12 $3.755,13 $3.793,13

Quantidade Vendida 84 92 101 109 118 126

CUSTO UNITÁRIO $105,40 $98,04 $91,92 $86,73 $82,29 $78,44

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

Mão de Obra Direta c/ Encargos $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85 $2.416,85

Compras/Insumos $2.688,00 $2.856,00 $2.856,00 $2.856,00 $3.024,00 $3.024,00

Fretes $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- $- $- $- $-
Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas p/
Produção $1.153,25 $1.153,25 $1.153,25 $1.153,25 $1.153,25 $1.153,25
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TOTAL CUSTOS DIRETOS $6.258,09 $6.426,09 $6.426,09 $6.426,09 $6.594,09 $6.594,09

Custos Indiretos Fabricação $3.831,13 $3.869,13 $3.869,13 $3.869,13 $3.907,13 $3.907,13

Quantidade Vendida 134 143 143 143 151 151

CUSTO UNITÁRIO $75,07 $72,10 $72,10 $72,10 $69,45 $69,45
Planilha 16 Kg de refeição -  Sobremesa -  Custos Totais Mensais

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Sobremesa -  Insumos, Impostos e Outros

Descrição TOTAL ANO
1

TOTAL ANO
2

TOTAL ANO
3

TOTAL ANO
4

TOTAL ANO
5

Insumos R$ 29.904,00 R$ 32.256,00 R$ 32.256,00 R$ 32.256,00 R$ 32.256,00
Mão de Obra Direta c/
Encargos R$ 29.002,16 R$ 29.002,16 R$ 29.002,16 R$ 29.002,16 R$ 29.002,16

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS R$ 58.906,16 R$ 61.258,16 R$ 61.258,16 R$ 61.258,16 R$ 61.258,16
Planilha 17 Sobremesa -  Insumos, Impostos e Outros

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Sobremesa -  Custos Totais Anuais
DESCRIÇÃO TOTAL ANO 1 TOTAL ANO 2 TOTAL ANO 3 TOTAL ANO 4 TOTAL ANO 5

Mão de Obra Direta c/
Encargos R$ 29.002,16 R$ 29.002,16 R$ 29.002,16 R$ 29.002,16 R$ 29.002,16

Compras/Insumos R$ 29.904,00 R$ 32.256,00 R$ 32.256,00 R$ 32.256,00 R$ 32.256,00

Fretes R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Embalagens R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Aluguel, Condomínio e IPTU de
Salas p/ Produção R$ 13.838,96 R$ 13.838,96 R$ 13.838,96 R$ 13.838,96 R$ 13.838,96

TOTAL CUSTOS DIRETOS R$ 72.745,12 R$ 75.097,12 R$ 75.097,12 R$ 75.097,12 R$ 75.097,12

Custos Indiretos Fabricação R$ 45.441,53 R$ 45.973,56 R$ 45.973,56 R$ 45.973,56 R$ 45.973,56
Planilha 18 Sobremesa -  Custos Totais Anuais

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Sobremesa -  Impostos a Pagar
Impostos e Comissões sobre Faturamento Alíquota
Impostos Federais 7,54%
Impostos Estaduais 0,00%
Impostos Municipais 0,00%
Crédito de impostos sobre compras 0,00%
Comissões 0,00%

Planilha 19 Sobremesa -  Impostos a Pagar
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Sobremesa -  Impostos a Pagar Mensal
Descrição Impostos sobre Vendas Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $ 380,02 $ 418,02 $ 456,02 $ 494,02 $ 532,02 $ 570,02

Impostos Federais $ 380,02 $ 418,02 $ 456,02 $ 494,02 $ 532,02 $ 570,02

Impostos Estaduais $        - $        - $        - $        - $        - $        -
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Impostos Municipais $        - $        - $        - $        - $        - $        -

Crédito de impostos sobre compras $        - $        - $        - $        - $        - $        -

TOTAL IMPOSTOS A Recolher $ 380,02 $ 418,02 $ 456,02 $ 494,02 $ 532,02 $ 570,02

Descrição Impostos sobre Vendas Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $ 608,03 $ 646,03 $ 646,03 $ 646,03 $ 684,03 $ 684,03

Impostos Federais $ 608,03 $ 646,03 $ 646,03 $ 646,03 $ 684,03 $ 684,03

Impostos Estaduais $        - $        - $        - $        - $        - $        -

Impostos Municipais $        - $        - $        - $        - $        - $        -

Crédito de impostos sobre compras $        - $        - $        - $        - $        - $        -

TOTAL IMPOSTOS A Recolher $ 608,03 $ 646,03 $ 646,03 $ 646,03 $ 684,03 $ 684,03
Planilha 20 Sobremesa -  Impostos a Pagar Mensais

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Sobremesa -  Impostos a Pagar Anual
Descrição Impostos sobre
Vendas TOTAL ANO 1 TOTAL ANO 2 TOTAL ANO 3 TOTAL ANO 4 TOTAL ANO 5

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR R$ 6.764,28 R$ 7.296,31 R$ 7.296,31 R$ 7.296,31 R$ 7.296,31

Impostos Federais R$ 6.764,28 R$ 7.296,31 R$ 7.296,31 R$ 7.296,31 R$ 7.296,31

Impostos Estaduais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Impostos Municipais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Crédito de impostos sobre
compras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL IMPOSTOS A Recolher R$ 6.764,28 R$ 7.296,31 R$ 7.296,31 R$ 7.296,31 R$ 7.296,31
Planilha 21 Sobremesa -  Impostos a Pagar Anual

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Bebidas -  Insumos, Impostos e Outros Mensais
Descrição Valor por

Lote Lotes (qtde) Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017Abr-2017 Mai-2017Jun-2017
Insumos $537,60 $591,36 $645,12 $698,88 $752,64 $806,40

Matéria prima R$ 1,28 01 Unid. $537,60 $591,36 $645,12 $698,88 $752,64 $806,40
Compras (produto
comercializado) R$     - 00 Unid. $- $- $- $- $- $-

Fretes R$     - 00 Unid. $- $- $- $- $- $-

Embalagens R$     - 00 Unid. $- $- $- $- $- $-
Mão de Obra Direta c/
Encargos $906,32 $906,32 $906,32 $906,32 $906,32 $906,32

TOTAL CUSTOS
VARIÁVEIS $1.443,92 $1.497,68 $1.551,44 $1.605,20 $1.658,96 $1.712,72

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

Insumos $860,16 $913,92 $913,92 $913,92 $967,68 $967,68

Matéria prima $860,16 $913,92 $913,92 $913,92 $967,68 $967,68

Compras (produto comercializado) $- $- $- $- $- $-

Fretes $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- $- $- $- $-

Mão de Obra Direta c/ Encargos $906,32 $906,32 $906,32 $906,32 $906,32 $906,32

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS $1.766,48 $1.820,24 $1.820,24 $1.820,24 $1.874,00 $1.874,00
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Planilha 22 Bebidas -  Insumos, Impostos e Outros Mensais
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Bebidas -  Insumos, Impostos e Outros Anual
Descrição

Valor por
Lote TOTAL ANO 1 TOTAL ANO 2 TOTAL ANO 3 TOTAL ANO 4 TOTAL ANO 5

Insumos R$ 9.569,28 R$ 10.321,92 R$ 10.321,92 R$ 10.321,92 R$ 10.321,92

Matéria prima R$ 1,28 R$ 9.569,28 R$ 10.321,92 R$ 10.321,92 R$ 10.321,92 R$ 10.321,92
Mão de Obra Direta
c/ Encargos R$ 10.875,81 R$ 10.875,81 R$ 10.875,81 R$ 10.875,81 R$ 10.875,81

TOTAL CUSTOS
VARIÁVEIS R$ 20.445,09 R$ 21.197,73 R$ 21.197,73 R$ 21.197,73 R$ 21.197,73

Planilha 23 Bebidas -  Insumos, Impostos e Outros Anual
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Bebidas -  Custos Totais Mensais
Descrição Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

Mão de Obra Direta c/ Encargos $906,32 $906,32 $906,32 $906,32 $906,32 $906,32

Compras/insumos $537,60 $591,36 $645,12 $698,88 $752,64 $806,40

Fretes $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- $- $- $- $-
Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas p/
Produção $432,47 $432,47 $432,47 $432,47 $432,47 $432,47

TOTAL CUSTOS DIRETOS $1.876,38 $1.930,14 $1.983,90 $2.037,66 $2.091,42 $2.145,18

Custos Indiretos Fabricação $1.351,17 $1.365,42 $1.379,67 $1.393,92 $1.408,17 $1.422,42

Quantidade Vendida 420 462 504 546 588 630

CUSTO UNITÁRIO $7,68 $7,13 $6,67 $6,28 $5,95 $5,66

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

Mão de Obra Direta c/ Encargos $906,32 $906,32 $906,32 $906,32 $906,32 $906,32

Compras/insumos $860,16 $913,92 $913,92 $913,92 $967,68 $967,68

Fretes $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- $- $- $- $-
Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas p/

Produção $432,47 $432,47 $432,47 $432,47 $432,47 $432,47

TOTAL CUSTOS DIRETOS $2.198,94 $2.252,70 $2.252,70 $2.252,70 $2.306,46 $2.306,46

Custos Indiretos Fabricação $1.436,67 $1.450,92 $1.450,92 $1.450,92 $1.465,17 $1.465,17

Quantidade Vendida 672 714 714 714 756 756

CUSTO UNITÁRIO $5,41 $5,19 $5,19 $5,19 $4,99 $4,99
Planilha 24 Bebidas -  Custos Totais Mensais

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Bebidas -  Custos Totais Anual
Descrição TOTAL ANO 1 TOTAL ANO 2 TOTAL ANO 3 TOTAL ANO 4 TOTAL ANO 5
Mão de Obra Direta c/
Encargos R$ 10.875,81 R$ 10.875,81 R$ 10.875,81 R$ 10.875,81 R$ 10.875,81

Compras/insumos R$ 9.569,28 R$ 10.321,92 R$ 10.321,92 R$ 10.321,92 R$ 10.321,92

Fretes R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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Embalagens R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Aluguel, Condomínio e IPTU de
Salas p/ Produção R$ 5.189,61 R$ 5.189,61 R$ 5.189,61 R$ 5.189,61 R$ 5.189,61

TOTAL CUSTOS DIRETOS R$ 25.634,70 R$ 26.387,34 R$ 26.387,34 R$ 26.387,34 R$ 26.387,34
Planilha 25 Bebidas -  Custos Totais

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Bebidas -  Impostos a Pagar
Impostos e Comissões sobre Faturamento Alíquota
Impostos Federais 7,54%
Impostos Estaduais 0,00%
Impostos Municipais 0,00%
Crédito de impostos sobre compras 0,00%
Comissões 0,00%

Planilha 26 Bebidas -  Impostos a Pagar
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Bebidas -  Impostos a Pagar Mensal
Descrição Impostos sobre Vendas Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $142,51 $156,76 $171,01 $185,26 $199,51 $213,76

Impostos Federais $142,51 $156,76 $171,01 $185,26 $199,51 $213,76

Impostos Estaduais $- $- $- $- $- $-

Impostos Municipais $- $- $- $- $- $-

Crédito de impostos sobre compras $- $- $- $- $- $-

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $142,51 $156,76 $171,01 $185,26 $199,51 $213,76

Descrição Impostos sobre Vendas Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017
TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $228,01 $242,26 $242,26 $242,26 $256,51 $256,51
Impostos Federais $228,01 $242,26 $242,26 $242,26 $256,51 $256,51
Impostos Estaduais $- $- $- $- $- $-
Impostos Municipais $- $- $- $- $- $-
Crédito de impostos sobre compras $- $- $- $- $- $-

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $228,01 $242,26 $242,26 $242,26 $256,51 $256,51
Planilha 27 Bebidas -  Impostos a Pagar Mensal

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Bebidas -  Impostos a Pagar Anual
Descrição Impostos sobre Vendas TOTAL ANO 1 TOTAL ANO 2 TOTAL ANO 3 TOTAL ANO 4 TOTAL ANO 5

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR R$ 2.536,61 R$ 2.736,12 R$ 2.736,12 R$ 2.736,12 R$ 2.736,12

Impostos Federais R$ 2.536,61 R$ 2.736,12 R$ 2.736,12 R$ 2.736,12 R$ 2.736,12

Impostos Estaduais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Impostos Municipais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Crédito de impostos sobre
compras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR R$ 2.536,61 R$ 2.736,12 R$ 2.736,12 R$ 2.736,12 R$ 2.736,12
Planilha 28 Bebidas -  Impostos a Pagar Anual

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016
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Nestas planilhas estão abordados os custos previstos para cada serviço que

será ofertado no Restaurante, sendo eles refeição, sobremesa e bebidas.

8.7 KG DE REFEIÇÃO -  PROJEÇÃO DOS RESULTADOS

Kg de refeição -  Projeção dos Resultados Mensal
Descrição Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017
RECEITA BRUTA DE
VENDAS $9.240,00 $10.164,00 $11.088,00 $12.012,00 $12.936,00 $13.860,00

(-) Deduções Impostos $(696,70) $(766,37) $(836,04) $(905,70) $(975,37) $(1.045,04)

(-) Deduções Comissões $- $- $- $- $- $-
RECEITA LÍQUIDA DE
VENDAS $8.543,30 $9.397,63 $10.251,96 $11.106,30 $11.960,63 $12.814,96

(-) Custo Produtos Vendidos $(7.433,88) $(7.734,18) $(8.034,48) $(8.334,78) $(8.635,08) $(8.935,38)

Pessoal da Produção $(4.430,88) $(4.430,88) $(4.430,88) $(4.430,88) $(4.430,88) $(4.430,88)

Compras/Insumos $(3.003,00) $(3.303,30) $(3.603,60) $(3.903,90) $(4.204,20) $(4.504,50)

Matéria prima $(3.003,00) $(3.303,30) $(3.603,60) $(3.903,90) $(4.204,20) $(4.504,50)

Fretes & Embalagens $- $- $- $- $- $-
MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO $1.109,42 $1.663,45 $2.217,48 $2.771,51 $3.325,54 $3.879,57
(-) DESPESAS
OPERACIONAIS $(8.023,31) $(8.023,31) $(8.023,31) $(8.023,31) $(8.023,31) $(8.023,31)

Despesas Administrativas $(4.313,60) $(4.313,60) $(4.313,60) $(4.313,60) $(4.313,60) $(4.313,60)

Pessoal da Administração $(2.199,31) $(2.199,31) $(2.199,31) $(2.199,31) $(2.199,31) $(2.199,31)
Aluguéis, Condomínios e
IPTU $(2.114,29) $(2.114,29) $(2.114,29) $(2.114,29) $(2.114,29) $(2.114,29)
Despesas de Vendas e
Marketing $(400,00) $(400,00) $(400,00) $(400,00) $(400,00) $(400,00)

Despesas Gerais $(3.061,81) $(3.061,81) $(3.061,81) $(3.061,81) $(3.061,81) $(3.061,81)

Depreciação Acumulada $(247,90) $(247,90) $(247,90) $(247,90) $(247,90) $(247,90)
RESULTADO
OPERACIONAL $(6.913,89) $(6.359,86) $(5.805,83) $(5.251,80) $(4.697,77) $(4.143,74)

Margem de Contribuição % 12,01% 16,37% 20,00% 23,07% 25,71% 27,99%

Ponto de Equilíbrio $66.823,60 $49.023,98 $40.118,72 $34.773,82 $31.209,82 $28.663,75

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017
RECEITA BRUTA DE
VENDAS $14.784,00 $15.708,00 $15.708,00 $15.708,00 $16.632,00 $16.632,00

(-) Deduções Impostos $(1.114,71) $(1.184,38) $(1.184,38) $(1.184,38) $(1.254,05) $(1.254,05)

(-) Deduções Comissões $- $- $- $- $- $-
RECEITA LÍQUIDA DE
VENDAS $13.669,29 $14.523,62 $14.523,62 $14.523,62 $15.377,95 $15.377,95

(-) Custo Produtos Vendidos $(9.235,68) $(9.535,98) $(9.535,98) $(9.535,98) $(9.836,28) $(9.836,28)

Pessoal da Produção $(4.430,88) $(4.430,88) $(4.430,88) $(4.430,88) $(4.430,88) $(4.430,88)

Compras/Insumos $(4.804,80) $(5.105,10) $(5.105,10) $(5.105,10) $(5.405,40) $(5.405,40)

Matéria prima $(4.804,80) $(5.105,10) $(5.105,10) $(5.105,10) $(5.405,40) $(5.405,40)

Fretes & Embalagens $- $- $- $- $- $-
MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO $4.433,60 $4.987,63 $4.987,63 $4.987,63 $5.541,66 $5.541,66
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(-) DESPESAS
OPERACIONAIS $(8.023,31) $(8.023,31) $(8.023,31) $(8.023,31) $(8.023,31) $(8.023,31)

Despesas Administrativas $(4.313,60) $(4.313,60) $(4.313,60) $(4.313,60) $(4.313,60) $(4.313,60)

Pessoal da Administração $(2.199,31) $(2.199,31) $(2.199,31) $(2.199,31) $(2.199,31) $(2.199,31)
Aluguéis, Condomínios e
IPTU $(2.114,29) $(2.114,29) $(2.114,29) $(2.114,29) $(2.114,29) $(2.114,29)
Despesas de Vendas e
Marketing $(400,00) $(400,00) $(400,00) $(400,00) $(400,00) $(400,00)

Despesas Gerais $(3.061,81) $(3.061,81) $(3.061,81) $(3.061,81) $(3.061,81) $(3.061,81)

Depreciação Acumulada $(247,90) $(247,90) $(247,90) $(247,90) $(247,90) $(247,90)
RESULTADO
OPERACIONAL $(3.589,71) $(3.035,68) $(3.035,68) $(3.035,68) $(2.481,65) $(2.481,65)

Margem de Contribuição % 29,99% 31,75% 31,75% 31,75% 33,32% 33,32%

Ponto de Equilíbrio
R$

26.754,01
R$

25.268,53
R$

25.268,53
R$

25.268,53
R$

24.080,08
R$

24.080,08
Planilha 29 Kg de refeição -  Projeção dos Resultados Mensal

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Kg de refeição -  Projeção dos Resultados Anual
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

RECEITA BRUTA DE VENDAS $ 164.472,00 $ 177.408,00 $ 177.408,00 $ 177.408,00 $ 177.408,00

(-) Deduções Impostos $ (12.401,19) $ (13.376,56) $ (13.376,56) $ (13.376,56) $ (13.376,56)

(-) Deduções Comissões - - - - -

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $ 152.070,81 $ 164.031,44 $ 164.031,44 $ 164.031,44 $ 164.031,44

(-) Custo Produtos Vendidos $(106.624,02) $(110.828,22) $(110.828,22) $(110.828,22) $(110.828,22)

Pessoal da Produção $ (53.170,62) $ (53.170,62) $ (53.170,62) $ (53.170,62) $ (53.170,62)

Compras/Insumos $ (53.453,40) $ (57.657,60) $ (57.657,60) $ (57.657,60) $ (57.657,60)

Matéria prima $ (53.453,40) $ (57.657,60) $ (57.657,60) $ (57.657,60) $ (57.657,60)

Fretes & Embalagens - - - - -

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ 45.446,79 $ 53.203,22 $ 53.203,22 $ 53.203,22 $ 53.203,22

(-) DESPESAS OPERACIONAIS $ (96.279,72) $ (96.279,72) $ (96.279,72) $ (96.279,72) $ (96.279,72)

Despesas Administrativas $ (51.763,20) $ (51.763,20) $ (51.763,20) $ (51.763,20) $ (51.763,20)

Pessoal da Administração $ (26.391,77) $ (26.391,77) $ (26.391,77) $ (26.391,77) $ (26.391,77)

Aluguéis, Condomínios e IPTU $ (25.371,43) $ (25.371,43) $ (25.371,43) $ (25.371,43) $ (25.371,43)

Despesas de Vendas e Marketing $ (4.800,00) $ (4.800,00) $ (4.800,00) $ (4.800,00) $ (4.800,00)

Despesas Gerais $ (36.741,66) $ (36.741,66) $ (36.741,66) $ (36.741,66) $ (36.741,66)

Depreciação Acumulada $ (2.974,86) $ (2.974,86) $ (2.974,86) $ (2.974,86) $ (2.974,86)

RESULTADO OPERACIONAL $ (50.832,93) $ (43.076,50) $ (43.076,50) $ (43.076,50) $ (43.076,50)

Margem de Contribuição % 27,63% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99%

Ponto de Equilíbrio $ 348.436,42 $ 321.048,10 $ 321.048,10 $ 321.048,10 $ 321.048,10

Planilha 30 Kg de refeição -  Projeção dos Resultados Anual
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Esta planilha contempla o Demonstrativo dos Resultados referente ao

Serviço Refeição.
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8.8 SOBREMESA -  PROJEÇÃO DOS RESULTADOS

Sobremesa -  Projeção dos Resultados Mensal
Descrição Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

RECEITA BRUTA DE VENDAS $5.040,00 $5.544,00 $6.048,00 $6.552,00 $7.056,00 $7.560,00

(-) Deduções Impostos $(380,02) $(418,02) $(456,02) $(494,02) $(532,02) $(570,02)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $4.659,98 $5.125,98 $5.591,98 $6.057,98 $6.523,98 $6.989,98

(-) Custo Produtos Vendidos $(4.096,85) $(4.264,85) $(4.432,85) $(4.600,85) $(4.768,85) $(4.936,85)

Pessoal da Produção $(2.416,85) $(2.416,85) $(2.416,85) $(2.416,85) $(2.416,85) $(2.416,85)

Compras/Insumos $(1.680,00) $(1.848,00) $(2.016,00) $(2.184,00) $(2.352,00) $(2.520,00)

Matéria prima $(1.680,00) $(1.848,00) $(2.016,00) $(2.184,00) $(2.352,00) $(2.520,00)

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $563,14 $861,14 $1.159,13 $1.457,13 $1.755,13 $2.053,13

(-) DESPESAS OPERACIONAIS $(4.376,35) $(4.376,35) $(4.376,35) $(4.376,35) $(4.376,35) $(4.376,35)

Despesas Administrativas $(2.352,87) $(2.352,87) $(2.352,87) $(2.352,87) $(2.352,87) $(2.352,87)

Pessoal da Administração $(1.199,63) $(1.199,63) $(1.199,63) $(1.199,63) $(1.199,63) $(1.199,63)

Aluguéis, Condomínios e IPTU $(1.153,25) $(1.153,25) $(1.153,25) $(1.153,25) $(1.153,25) $(1.153,25)

Despesas de Vendas e Marketing $(218,18) $(218,18) $(218,18) $(218,18) $(218,18) $(218,18)

Despesas Gerais $(1.670,08) $(1.670,08) $(1.670,08) $(1.670,08) $(1.670,08) $(1.670,08)

Depreciação Acumulada $(135,22) $(135,22) $(135,22) $(135,22) $(135,22) $(135,22)

RESULTADO OPERACIONAL $(3.813,21) $(3.515,21) $(3.217,22) $(2.919,22) $(2.621,22) $(2.323,22)

Margem de Contribuição % 11,17% 15,53% 19,17% 22,24% 24,87% 27,16%

Ponto de Equilíbrio $39.167,70 $28.174,98 $22.834,42 $19.678,27 $17.593,86 $16.114,53

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

RECEITA BRUTA DE VENDAS $8.064,00 $8.568,00 $8.568,00 $8.568,00 $9.072,00 $9.072,00

(-) Deduções Impostos $(608,03) $(646,03) $(646,03) $(646,03) $(684,03) $(684,03)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $7.455,97 $7.921,97 $7.921,97 $7.921,97 $8.387,97 $8.387,97

(-) Custo Produtos Vendidos $(5.104,85) $(5.272,85) $(5.272,85) $(5.272,85) $(5.440,85) $(5.440,85)

Pessoal da Produção $(2.416,85) $(2.416,85) $(2.416,85) $(2.416,85) $(2.416,85) $(2.416,85)

Compras/Insumos $(2.688,00) $(2.856,00) $(2.856,00) $(2.856,00) $(3.024,00) $(3.024,00)

Matéria prima $(2.688,00) $(2.856,00) $(2.856,00) $(2.856,00) $(3.024,00) $(3.024,00)

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $2.351,13 $2.649,13 $2.649,13 $2.649,13 $2.947,12 $2.947,12

(-) DESPESAS OPERACIONAIS $(4.376,35) $(4.376,35) $(4.376,35) $(4.376,35) $(4.376,35) $(4.376,35)

Despesas Administrativas $(2.352,87) $(2.352,87) $(2.352,87) $(2.352,87) $(2.352,87) $(2.352,87)

Pessoal da Administração $(1.199,63) $(1.199,63) $(1.199,63) $(1.199,63) $(1.199,63) $(1.199,63)

Aluguéis, Condomínios e IPTU $(1.153,25) $(1.153,25) $(1.153,25) $(1.153,25) $(1.153,25) $(1.153,25)

Despesas de Vendas e Marketing $(218,18) $(218,18) $(218,18) $(218,18) $(218,18) $(218,18)

Despesas Gerais $(1.670,08) $(1.670,08) $(1.670,08) $(1.670,08) $(1.670,08) $(1.670,08)

Depreciação Acumulada $(135,22) $(135,22) $(135,22) $(135,22) $(135,22) $(135,22)
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RESULTADO OPERACIONAL $(2.025,22) $(1.727,22) $(1.727,22) $(1.727,22) $(1.429,23) $(1.429,23)

Margem de Contribuição % 29,16% 30,92% 30,92% 30,92% 32,49% 32,49%

Ponto de Equilíbrio $15.010,20 $14.154,32 $14.154,32 $14.154,32 $13.471,52 $13.471,52
Planilha 31 Sobremesa -  Projeção dos Resultados Mensal

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Sobremesa -  Projeção dos Resultados Anual
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

RECEITA BRUTA DE VENDAS $  89.712,00 $  96.768,00 $  96.768,00 $  96.768,00 $  96.768,00

(-) Deduções Impostos $   (6.764,28) $   (7.296,31) $   (7.296,31) $   (7.296,31) $   (7.296,31)

(-) Deduções Comissões - - - - -

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $  82.947,72 $  89.471,69 $  89.471,69 $  89.471,69 $  89.471,69

(-) Custo Produtos Vendidos $ (58.906,16) $ (61.258,16) $ (61.258,16) $ (61.258,16) $ (61.258,16)

Pessoal da Produção $ (29.002,16) $ (29.002,16) $ (29.002,16) $ (29.002,16) $ (29.002,16)

Compras/Insumos $ (29.904,00) $ (32.256,00) $ (32.256,00) $ (32.256,00) $ (32.256,00)

Matéria prima $ (29.904,00) $ (32.256,00) $ (32.256,00) $ (32.256,00) $ (32.256,00)

Fretes & Embalagens - - - - -

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $  24.041,56 $  28.213,54 $  28.213,54 $  28.213,54 $  28.213,54

(-) DESPESAS OPERACIONAIS $ (52.516,21) $ (52.516,21) $ (52.516,21) $ (52.516,21) $ (52.516,21)

Despesas Administrativas $ (28.234,47) $ (28.234,47) $ (28.234,47) $ (28.234,47) $ (28.234,47)

Pessoal da Administração $ (14.395,51) $ (14.395,51) $ (14.395,51) $ (14.395,51) $ (14.395,51)

Aluguéis, Condomínios e IPTU $ (13.838,96) $ (13.838,96) $ (13.838,96) $ (13.838,96) $ (13.838,96)

Despesas de Vendas e Marketing $   (2.618,18) $   (2.618,18) $   (2.618,18) $   (2.618,18) $   (2.618,18)

Despesas Gerais $ (20.040,91) $ (20.040,91) $ (20.040,91) $ (20.040,91) $ (20.040,91)

Depreciação Acumulada $   (1.622,65) $   (1.622,65) $   (1.622,65) $   (1.622,65) $   (1.622,65)

RESULTADO OPERACIONAL $ (28.474,65) $ (24.302,67) $ (24.302,67) $ (24.302,67) $ (24.302,67)

Margem de Contribuição % 26,80% 29,16% 29,16% 29,16% 29,16%

Ponto de Equilíbrio $195.966,25 $180.122,35 $180.122,35 $180.122,35 $180.122,35

Planilha 32 Sobremesa -  Projeção dos Resultados Anual
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Esta planilha contempla o Demonstrativo dos Resultados referente ao

Serviço Sobremesa.

8.9 BEBIDAS – PROJEÇÃO DE RESULTADO

Bebidas -  Projeção dos Resultados mensal
Descrição Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

RECEITA BRUTA DE VENDAS $1.890,00 $2.079,00 $2.268,00 $2.457,00 $2.646,00 $2.835,00

(-) Deduções Impostos $(142,51) $(156,76) $(171,01) $(185,26) $(199,51) $(213,76)

(-) Deduções Comissões $- $- $- $- $- $-

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $1.747,49 $1.922,24 $2.096,99 $2.271,74 $2.446,49 $2.621,24
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(-) Custo Produtos Vendidos $(1.443,92) $(1.497,68) $(1.551,44) $(1.605,20) $(1.658,96) $(1.712,72)

Pessoal da Produção $(906,32) $(906,32) $(906,32) $(906,32) $(906,32) $(906,32)

Compras/Insumos $(537,60) $(591,36) $(645,12) $(698,88) $(752,64) $(806,40)

Matéria prima $(537,60) $(591,36) $(645,12) $(698,88) $(752,64) $(806,40)

Fretes & Embalagens $- $- $- $- $- $-

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $303,58 $424,57 $545,56 $666,54 $787,53 $908,52

(-) DESPESAS OPERACIONAIS $(1.641,13) $(1.641,13) $(1.641,13) $(1.641,13) $(1.641,13) $(1.641,13)

Despesas Administrativas $(882,33) $(882,33) $(882,33) $(882,33) $(882,33) $(882,33)

Pessoal da Administração $(449,86) $(449,86) $(449,86) $(449,86) $(449,86) $(449,86)

Aluguéis, Condomínios e IPTU $(432,47) $(432,47) $(432,47) $(432,47) $(432,47) $(432,47)

Despesas de Vendas e Marketing $(81,82) $(81,82) $(81,82) $(81,82) $(81,82) $(81,82)

Despesas Gerais $(626,28) $(626,28) $(626,28) $(626,28) $(626,28) $(626,28)

Depreciação Acumulada $(50,71) $(50,71) $(50,71) $(50,71) $(50,71) $(50,71)

RESULTADO OPERACIONAL $(1.337,55) $(1.216,57) $(1.095,58) $(974,59) $(853,60) $(732,61)

Margem de Contribuição % 16,06% 20,42% 24,05% 27,13% 29,76% 32,05%

Ponto de Equilíbrio $10.217,32 $8.036,24 $6.822,56 $6.049,50 $5.513,96 $5.121,06

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

RECEITA BRUTA DE VENDAS $3.024,00 $3.213,00 $3.213,00 $3.213,00 $3.402,00 $3.402,00

(-) Deduções Impostos $(228,01) $(242,26) $(242,26) $(242,26) $(256,51) $(256,51)

(-) Deduções Comissões $- $- $- $- $- $-

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $2.795,99 $2.970,74 $2.970,74 $2.970,74 $3.145,49 $3.145,49

(-) Custo Produtos Vendidos $(1.766,48) $(1.820,24) $(1.820,24) $(1.820,24) $(1.874,00) $(1.874,00)

Pessoal da Produção $(906,32) $(906,32) $(906,32) $(906,32) $(906,32) $(906,32)

Compras/Insumos $(860,16) $(913,92) $(913,92) $(913,92) $(967,68) $(967,68)

Matéria prima $(860,16) $(913,92) $(913,92) $(913,92) $(967,68) $(967,68)

Fretes & Embalagens $- $- $- $- $- $-

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $1.029,51 $1.150,50 $1.150,50 $1.150,50 $1.271,49 $1.271,49

(-) DESPESAS OPERACIONAIS $(1.641,13) $(1.641,13) $(1.641,13) $(1.641,13) $(1.641,13) $(1.641,13)

Despesas Administrativas $(882,33) $(882,33) $(882,33) $(882,33) $(882,33) $(882,33)

Pessoal da Administração $(449,86) $(449,86) $(449,86) $(449,86) $(449,86) $(449,86)

Aluguéis, Condomínios e IPTU $(432,47) $(432,47) $(432,47) $(432,47) $(432,47) $(432,47)

Despesas de Vendas e Marketing $(81,82) $(81,82) $(81,82) $(81,82) $(81,82) $(81,82)

Despesas Gerais $(626,28) $(626,28) $(626,28) $(626,28) $(626,28) $(626,28)

Depreciação Acumulada $(50,71) $(50,71) $(50,71) $(50,71) $(50,71) $(50,71)

RESULTADO OPERACIONAL $(611,62) $(490,63) $(490,63) $(490,63) $(369,64) $(369,64)

Margem de Contribuição % 34,04% 35,81% 35,81% 35,81% 37,37% 37,37%

Ponto de Equilíbrio $4.820,51 $4.583,18 $4.583,18 $4.583,18 $4.391,01 $4.391,01
Planilha 33 Bebidas -  Projeção dos Resultados mensal

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Bebidas -  Projeção dos Resultados Anual
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Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

RECEITA BRUTA DE VENDAS $ 33.642,00 $ 36.288,00 $ 36.288,00 $ 36.288,00 $ 36.288,00

(-) Deduções Impostos $  (2.536,61) $  (2.736,12) $  (2.736,12) $  (2.736,12) $  (2.736,12)

(-) Deduções Comissões $            - $            - $            - $            - $            -

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $ 31.105,39 $ 33.551,88 $ 33.551,88 $ 33.551,88 $ 33.551,88

(-) Custo Produtos Vendidos $(20.445,09) $(21.197,73) $(21.197,73) $(21.197,73) $(21.197,73)

Pessoal da Produção $(10.875,81) $(10.875,81) $(10.875,81) $(10.875,81) $(10.875,81)

Compras/Insumos $  (9.569,28) $(10.321,92) $(10.321,92) $(10.321,92) $(10.321,92)

Matéria prima $  (9.569,28) $(10.321,92) $(10.321,92) $(10.321,92) $(10.321,92)

Fretes & Embalagens $            - $            - $            - $            - $            -

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ 10.660,30 $ 12.354,16 $ 12.354,16 $ 12.354,16 $ 12.354,16

(-) DESPESAS OPERACIONAIS $(19.693,58) $(19.693,58) $(19.693,58) $(19.693,58) $(19.693,58)

Despesas Administrativas $(10.587,93) $(10.587,93) $(10.587,93) $(10.587,93) $(10.587,93)

Pessoal da Administração $  (5.398,32) $  (5.398,32) $  (5.398,32) $  (5.398,32) $  (5.398,32)

Aluguéis, Condomínios e IPTU $  (5.189,61) $  (5.189,61) $  (5.189,61) $  (5.189,61) $  (5.189,61)

Despesas de Vendas e Marketing $     (981,82) $     (981,82) $     (981,82) $     (981,82) $     (981,82)

Despesas Gerais $  (7.515,34) $  (7.515,34) $  (7.515,34) $  (7.515,34) $  (7.515,34)

Depreciação Acumulada $     (608,49) $     (608,49) $     (608,49) $     (608,49) $     (608,49)

RESULTADO OPERACIONAL $  (9.033,27) $  (7.339,42) $  (7.339,42) $  (7.339,42) $  (7.339,42)

Margem de Contribuição % 31,69% 34,04% 34,04% 34,04% 34,04%

Ponto de Equilíbrio $ 62.149,38 $ 57.846,17 $ 57.846,17 $ 57.846,17 $ 57.846,17

Planilha 34 Bebidas -  Projeção dos Resultados
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Esta planilha contempla o Demonstrativo dos Resultados referente ao

Serviço BEBIDAS.

8.10 PONTO DE EQUILÍBRIO

Ponto de Equilíbrio
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V
Receita Bruta Total R$ 287.826,00 R$ 310.464,00 R$ 310.464,00 R$ 310.464,00 R$ 310.464,00

Despesas de Produção -R$ 185.975,26 -R$ 193.284,10 -R$ 193.284,10 -R$ 193.284,10 -R$ 193.284,10

Comissão sobre Vendas R$              - R$              - R$              - R$              - R$              -

Impostos sobre Vendas -R$   21.702,08 -R$   23.408,99 -R$   23.408,99 -R$   23.408,99 -R$   23.408,99
Margem de Contribuição
Global 27,85% 30,20% 30,20% 30,20% 30,20%

Despesas Administrativas R$ 190.191,59 R$ 191.898,49 R$ 191.898,49 R$ 191.898,49 R$ 191.898,49

PONTO DE EQUILÍBRIO R$ 683.006,87 R$ 635.352,39 R$ 635.352,39 R$ 635.352,39 R$ 635.352,39
Planilha 35 Ponto de Equilíbrio

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

8.11 MÃO DE OBRA E DIVIDENDOS

Mão de Obra & Dividendos Mensais
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Descrição Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

TOTAL PESSOAL DA PRODUÇÃO $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05

DESCRIÇÃO PESSOAL DA PRODUÇÃO $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47

PESSOAL DA PRODUÇÃO $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47

Encargos Sociais - Pessoal da Produção $1.669,58 $1.669,58 $1.669,58 $1.669,58 $1.669,58 $1.669,58
TOTAL PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO &
TERCEIRIZAÇÂO $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80

DESCRIÇÃO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00
% Encargos sobre Total de Pessoal da
Administração 51,96% 51,96% 51,96% 51,96% 51,96% 51,96%

PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00

Encargos Sociais - Pessoal da Administração $548,80 $548,80 $548,80 $548,80 $548,80 $548,80

TERCEIRIZAÇÃO $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00
% Honorários Autônomos sobre Total Pessoal da
Administração 33,78% 33,78% 33,78% 33,78% 33,78% 33,78%

HONORARIOS CONTABEIS e NUTRICIONISTA $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00

Encargos Sociais sobre Terceirizados $- $- $- $- $- $-

DIVIDENDOS $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00

Pró-labore $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00

Encargos Sociais sobre Dividendos $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00

MÃO DE OBRA TOTAL $13.902,85$13.902,85$13.902,85$13.902,85$13.902,85$13.902,85

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

TOTAL PESSOAL DA PRODUÇÃO $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05

DESCRIÇÃO PESSOAL DA PRODUÇÃO $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47

PESSOAL DA PRODUÇÃO $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47 $6.084,47

Encargos Sociais - Pessoal da Produção $1.669,58 $1.669,58 $1.669,58 $1.669,58 $1.669,58 $1.669,58
TOTAL PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO &
TERCEIRIZAÇÂO $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80

DESCRIÇÃO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00
% Encargos sobre Total de Pessoal da
Administração 51,96% 51,96% 51,96% 51,96% 51,96% 51,96%

PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00

Encargos Sociais - Pessoal da Administração $548,80 $548,80 $548,80 $548,80 $548,80 $548,80

TERCEIRIZAÇÃO $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00
% Honorários Autônomos sobre Total Pessoal da
Administração 33,78% 33,78% 33,78% 33,78% 33,78% 33,78%

HONORARIOS CONTABEIS e NUTRICIONISTA $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00

Encargos Sociais sobre Terceirizados $- $- $- $- $- $-

DIVIDENDOS $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00

Pró-labore $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00

Encargos Sociais sobre Dividendos $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00

MÃO DE OBRA TOTAL $13.902,85$13.902,85$13.902,85$13.902,85$13.902,85$13.902,85
Planilha 36 Mão de Obra e Dividendos Mensais

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016
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8.12 MÃO DE OBRA E DIVIDENDOS ANUAL

Mão de Obra & Dividendos Anual
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

TOTAL PESSOAL DA PRODUÇÃO $ 93.048,58 $ 93.048,58 $93.048,58 $ 93.048,58 $ 93.048,58

DESCRIÇÃO PESSOAL DA PRODUÇÃO $ 73.013,64 $ 73.013,64 $ 73.013,64 $ 73.013,64 $ 73.013,64

PESSOAL DA PRODUÇÃO $ 73.013,64 $ 73.013,64 $ 73.013,64 $ 73.013,64 $ 73.013,64

Encargos Sociais - Pessoal da Produção
27,44

% $ 20.034,94 $ 20.034,94 $ 20.034,94 $ 20.034,94 $ 20.034,94

TOTAL PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO
& TERCEIRIZAÇÂO $ 46.185,60 $ 46.185,60 $ 46.185,60 $ 46.185,60 $ 46.185,60

DESCRIÇÃO PESSOAL DA
ADMINISTRAÇÃO $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

% Encargos sobre Total de Pessoal da
Administração 51,96% 51,96% 51,96% 51,96% 51,96%

PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00
Encargos Sociais - Pessoal da
Administração

27,44
% $ 6.585,60 $ 6.585,60 $   6.585,60 $  6.585,60 $ 6.585,60

TERCEIRIZAÇÃO $ 15.600,00 $ 15.600,00 $ 15.600,00 $ 15.600,00 $ 15.600,00
% Honorários Autônomos sobre Total
Pessoal da Administração 33,78% 33,78% 33,78% 33,78% 33,78%

HONORARIOS CONTABEIS e
NUTRICIONISTA $ 15.600,00 $ 15.600,00 $ 15.600,00 $ 15.600,00 $ 15.600,00

Encargos Sociais sobre Terceirizados 0,00% $             - $             - $             - $             - $     -

DIVIDENDOS $ 27.600,00 $ 27.600,00 $ 27.600,00 $ 27.600,00 $ 27.600,00

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

Pró-labore $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

Encargos Sociais sobre Dividendos
15,00

% $ 3.600,00 $ 3.600,00 $   3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00

MÃO DE OBRA TOTAL $166.834,18 $166.834,18 $166.834,18 $166.834,18 $166.834,18
Planilha 37 Mão de Obra & Dividendos Anual

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Nesta planilha está demonstrado os valores dos custos com a mão de obra

estimados para este projeto.

8.13 INVESTIMENTOS

Investimentos
Obras Civis

Descrição Quantidade Valor Unitário Total

Reformas/Licenças e alugueis 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

TOTAL R$ 20.000,00

Instalações

Descrição Quantidade Valor Unitário Total

Sistema de refrigeração/Som e Imagem 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

TOTAL R$ 8.000,00

Equipamentos
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Descrição Quantidade Valor Unitário Total

Hardware/Balança 1 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00

TOTAL R$ 4.500,00

Máquinas

Descrição Quantidade Valor Unitário Total

- R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Móveis e Utensílios

Descrição Quantidade Valor Unitário Total

Móveis, louças e utensílios 1 R$ 36.760,00 R$ 36.760,00

TOTAL R$ 36.760,00

Veículos

Descrição Quantidade Valor Unitário Total

- R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Despesas Pré-Operacionais

Descrição Quantidade Valor Unitário Total

- R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Compras (Estoque Inicial)

Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total

Primeiro abastecimento da cozinha 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

TOTAL R$ 2.000,00

Softwares

Descrição Quantidade Valor Unitário Total

Programas e sistemas 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

TOTAL R$ 1.400,00

Outros

Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total

Outras despesas não previstas 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

TOTAL R$ 6.000,00

R$ 41.340,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS R$ 78.660,00
Planilha 38 Investimentos

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Nestas  planilhas estão relacionadas os investimentos iniciais que estão previstos

para este projeto.

8.14 IMPOSTOS E TAXAS

Impostos & Taxas Mensais
Descrição Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

IMPOSTOS A RECOLHER $1.219,22 $1.341,14 $1.463,06 $1.584,98 $1.706,91 $1.828,83
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Impostos Federais $1.219,22 $1.341,14 $1.463,06 $1.584,98 $1.706,91 $1.828,83

Impostos Estaduais $- $- $- $- $- $-

Impostos Municipais $- $- $- $- $- $-

Créditos Tributários $- $- $- $- $- $-

Impostos sobre Compras / Insumos $- $- $- $- $- $-

Impostos sobre Investimentos $- $- $- $- $- $-

Impostos sobre Despesas $- $- $- $- $- $-
Imposto sobre Movimentação
Financeira $- $- $- $- $- $-

Crédito tributário de períodos anteriores $- $- $- $- $- $-

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

IMPOSTOS A RECOLHER $1.950,75 $2.072,67 $2.072,67 $2.072,67 $2.194,59 $2.194,59

Impostos Federais $1.950,75 $2.072,67 $2.072,67 $2.072,67 $2.194,59 $2.194,59

Impostos Estaduais $- $- $- $- $- $-

Impostos Municipais $- $- $- $- $- $-

Créditos Tributários $- $- $- $- $- $-

Impostos sobre Compras / Insumos $- $- $- $- $- $-

Impostos sobre Investimentos $- $- $- $- $- $-

Impostos sobre Despesas $- $- $- $- $- $-
Imposto sobre Movimentação
Financeira $- $- $- $- $- $-

Crédito tributário de períodos anteriores $- $- $- $- $- $-
Planilha 39 Impostos & Taxas Mensais
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Impostos & Taxas Anuais
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

IMPOSTOS A RECOLHER $21.702,08 $23.408,99 $23.408,99 $23.408,99 $23.408,99

Impostos Federais $21.702,08 $23.408,99 $23.408,99 $23.408,99 $23.408,99

Impostos Estaduais $           - $           - $           - $           - $           -

Impostos Municipais $           - $           - $           - $           - $           -

Créditos Tributários $           - $           - $           - $           - $           -

Impostos sobre Compras / Insumos $           - $           - $           - $           - $           -

Impostos sobre Investimentos $           - $           - $           - $           - $           -

Impostos sobre Despesas $           - $           - $           - $           - $           -

Imposto sobre Movimentação Financeira $           - $           - $           - $           - $           -

Crédito tributário de períodos anteriores $           - $           - $           - $           - $           -

$21.702,08 $23.408,99 $23.408,99 $23.408,99 $23.408,99
Planilha 40 Impostos e Taxas Anuais
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Esta planilha demonstra os valores referente aos impostos que estão

previstos para o projeto.
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8.15 DESPESAS TOTAIS

Despesas Mensais
Descrição Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

Despesas de Produção $12.974,65 $13.496,71 $14.018,77 $14.540,83 $15.062,89 $15.584,95

Pessoal da Produção c/ Encargos $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05

Insumos $5.220,60 $5.742,66 $6.264,72 $6.786,78 $7.308,84 $7.830,90

Fretes $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- $- $- $- $-

Despesas Administrativas $15.260,01 $15.381,93 $15.503,85 $15.625,78 $15.747,70 $15.869,62

Água, Luz e Telefone $3.550,00 $3.550,00 $3.550,00 $3.550,00 $3.550,00 $3.550,00

Aluguéis, Condomínios e IPTU $3.700,00 $3.700,00 $3.700,00 $3.700,00 $3.700,00 $3.700,00

Marketing & Publicidade $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00

Internet $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00

Material de Escritório $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00

Treinamentos e Viagens $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00

Manutenção & Conservação $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00

Depreciação $433,83 $433,83 $433,83 $433,83 $433,83 $433,83

Seguros $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00
Pessoal da Administração &
Terceirização c/ Encargos $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80

Vale Transporte $758,16 $758,16 $758,16 $758,16 $758,16 $758,16

Vale Refeição $- $- $- $- $- $-

Impostos $1.219,22 $1.341,14 $1.463,06 $1.584,98 $1.706,91 $1.828,83

Retirada dos sócios $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00

Pró-labore R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
DESPESAS TOTAIS $ 30.234,66 $ 30.878,64 $ 31.522,62 $ 32.166,60 $ 32.810,59 $ 33.454,57

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

Despesas de Produção $16.107,01 $16.629,07 $16.629,07 $16.629,07 $17.151,13 $17.151,13

Pessoal da Produção c/ Encargos $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05 $7.754,05

Insumos $8.352,96 $8.875,02 $8.875,02 $8.875,02 $9.397,08 $9.397,08

Fretes $- $- $- $- $- $-

Embalagens $- $- $- $- $- $-

Despesas Administrativas $15.991,54 $16.113,46 $16.113,46 $16.113,46 $16.235,38 $16.235,38

Água, Luz e Telefone $3.550,00 $3.550,00 $3.550,00 $3.550,00 $3.550,00 $3.550,00

Aluguéis, Condomínios e IPTU $3.700,00 $3.700,00 $3.700,00 $3.700,00 $3.700,00 $3.700,00

Marketing & Publicidade $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00

Internet $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00

Material de Escritório $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00

Treinamentos e Viagens $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00

Manutenção & Conservação $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00

Depreciação $433,83 $433,83 $433,83 $433,83 $433,83 $433,83

Seguros $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00
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Pessoal da Administração &
Terceirização c/ Encargos $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80 $3.848,80

Vale Transporte $758,16 $758,16 $758,16 $758,16 $758,16 $758,16

Vale Refeição $- $- $- $- $- $-

Impostos $1.950,75 $2.072,67 $2.072,67 $2.072,67 $2.194,59 $2.194,59

Retirada dos sócios $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00

Pró-labore $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

DESPESAS TOTAIS $ 34.098,55 $ 34.742,53 $ 34.742,53 $ 34.742,53 $ 35.386,51 $ 35.386,51

Planilha 41 Despesas Mensais
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Despesas Totais Anuais
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

Despesas de Produção $185.975,26 $193.284,10 $193.284,10 $193.284,10 $193.284,10

Pessoal da Produção c/ Encargos $  93.048,58 $  93.048,58 $  93.048,58 $  93.048,58 $  93.048,58

Insumos $  92.926,68 $100.235,52 $100.235,52 $100.235,52 $100.235,52

Fretes $             - $             - $             - $             - $             -

Embalagens $             - $             - $             - $             - $             -

Despesas Administrativas $190.191,59 $191.898,49 $191.898,49 $191.898,49 $191.898,49

Água, Luz e Telefone $  42.600,00 $  42.600,00 $  42.600,00 $  42.600,00 $  42.600,00

Aluguéis, Condomínios e IPTU $  44.400,00 $  44.400,00 $  44.400,00 $  44.400,00 $  44.400,00

Marketing & Publicidade $    8.400,00 $    8.400,00 $    8.400,00 $    8.400,00 $    8.400,00

Internet $    1.200,00 $    1.200,00 $    1.200,00 $    1.200,00 $    1.200,00

Material de Escritório $    1.800,00 $    1.800,00 $    1.800,00 $    1.800,00 $    1.800,00

Treinamentos e Viagens $    1.800,00 $    1.800,00 $    1.800,00 $    1.800,00 $    1.800,00

Manutenção & Conservação $    6.000,00 $    6.000,00 $    6.000,00 $    6.000,00 $    6.000,00

Depreciação $    5.206,00 $    5.206,00 $    5.206,00 $    5.206,00 $    5.206,00

Seguros $    1.800,00 $    1.800,00 $    1.800,00 $    1.800,00 $    1.800,00
Pessoal da Administração & Terceirização c/
Encargos $  46.185,60 $  46.185,60 $  46.185,60 $  46.185,60 $  46.185,60

Vale Transporte $    9.097,91 $    9.097,91 $    9.097,91 $    9.097,91 $    9.097,91

Vale Refeição $             - $             - $             - $             - $             -

DESPESAS TOTAIS $400.166,85 $409.182,59 $409.182,59 $409.182,59 $409.182,59
Planilha 42 Despesas Totais Anuais

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Nesta planilha estão demonstradas as Despesas de Produção e Despesas

Administrativas previstas para este projeto.

8.16 COMPRAS E INSUMOS

Compras e Insumos Mensais
Descrição Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

Compras/Insumos $5.220,60 $5.742,66 $6.264,72 $6.786,78 $7.308,84 $7.830,90

Kg de refeição $3.003,00 $3.303,30 $3.603,60 $3.903,90 $4.204,20 $4.504,50
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Sobremesa $1.680,00 $1.848,00 $2.016,00 $2.184,00 $2.352,00 $2.520,00

Bebidas $537,60 $591,36 $645,12 $698,88 $752,64 $806,40

TOTAL $5.220,60 $5.742,66 $6.264,72 $6.786,78 $7.308,84 $7.830,90

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

Compras/Insumos $8.352,96 $8.875,02 $8.875,02 $8.875,02 $9.397,08 $9.397,08

Kg de refeição $4.804,80 $5.105,10 $5.105,10 $5.105,10 $5.405,40 $5.405,40

Sobremesa $2.688,00 $2.856,00 $2.856,00 $2.856,00 $3.024,00 $3.024,00

Bebidas $860,16 $913,92 $913,92 $913,92 $967,68 $967,68

TOTAL $8.352,96 $8.875,02 $8.875,02 $8.875,02 $9.397,08 $9.397,08
Planilha 43 Compras e Insumos Mensais

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016



134

Compras e Insumos Anuais
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

Compras/Insumos $92.926,68 $100.235,52 $100.235,52 $100.235,52 $100.235,52

Kg de refeição $53.453,40 $  57.657,60 $  57.657,60 $  57.657,60 $  57.657,60

Sobremesa $29.904,00 $  32.256,00 $  32.256,00 $  32.256,00 $  32.256,00

Bebidas $  9.569,28 $  10.321,92 $  10.321,92 $  10.321,92 $  10.321,92

TOTAL $92.926,68 $100.235,52 $100.235,52 $100.235,52 $100.235,52
Planilha 44 Compras e Insumos Anuais
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

8.17 RECEITAS

Receitas Mensais
Descrição Jan-2017 Fev-2017 Mar-2017 Abr-2017 Mai-2017 Jun-2017

VENDAS (faturamento) $16.170,00 $17.787,00 $19.404,00 $21.021,00 $22.638,00 $24.255,00

Produtos e Serviços

Kg de refeição $9.240,00 $10.164,00 $11.088,00 $12.012,00 $12.936,00 $13.860,00

Sobremesa $5.040,00 $5.544,00 $6.048,00 $6.552,00 $7.056,00 $7.560,00

Bebidas $1.890,00 $2.079,00 $2.268,00 $2.457,00 $2.646,00 $2.835,00

RECEBIMENTOS $9.702,00 $17.140,20 $18.757,20 $20.374,20 $21.991,20 $23.608,20

Produtos e Serviços

Kg de refeição $5.544,00 $9.794,40 $10.718,40 $11.642,40 $12.566,40 $13.490,40

Sobremesa $3.024,00 $5.342,40 $5.846,40 $6.350,40 $6.854,40 $7.358,40

Bebidas $1.134,00 $2.003,40 $2.192,40 $2.381,40 $2.570,40 $2.759,40

Receitas Financeiras $402,40 $222,98 $90,91 $- $- $-

Outras Receitas $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00

Comissão sobre Vendas $- $- $- $- $- $-

Vendas a prazo $6.468,00 $646,80 $646,80 $646,80 $646,80 $646,80

Descrição Jul-2017 Ago-2017 Set-2017 Out-2017 Nov-2017 Dez-2017

VENDAS (faturamento) $25.872,00 $27.489,00 $27.489,00 $27.489,00 $29.106,00 $29.106,00

Produtos e Serviços

Kg de refeição $14.784,00 $15.708,00 $15.708,00 $15.708,00 $16.632,00 $16.632,00

Sobremesa $8.064,00 $8.568,00 $8.568,00 $8.568,00 $9.072,00 $9.072,00

Bebidas $3.024,00 $3.213,00 $3.213,00 $3.213,00 $3.402,00 $3.402,00

RECEBIMENTOS $25.225,20 $26.842,20 $27.489,00 $27.489,00 $28.459,20 $29.106,00

Produtos e Serviços

Kg de refeição $14.414,40 $15.338,40 $15.708,00 $15.708,00 $16.262,40 $16.632,00

Sobremesa $7.862,40 $8.366,40 $8.568,00 $8.568,00 $8.870,40 $9.072,00

Bebidas $2.948,40 $3.137,40 $3.213,00 $3.213,00 $3.326,40 $3.402,00

Receitas Financeiras $- $- $- $- $- $-

Outras Receitas $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00

Comissão sobre Vendas $- $- $- $- $- $-

Vendas a prazo $646,80 $646,80 $- $- $646,80 $-
Planilha 45 Receitas Mensais
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Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Receita Anual
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

VENDAS (faturamento) R$ 287.826,00 R$ 310.464,00 R$ 310.464,00 R$ 310.464,00 R$ 310.464,00

Produtos e Serviços

Kg de refeição R$ 164.472,00 R$ 177.408,00 R$ 177.408,00 R$ 177.408,00 R$ 177.408,00

Sobremesa R$ 89.712,00 R$ 96.768,00 R$ 96.768,00 R$ 96.768,00 R$ 96.768,00

Bebidas R$ 33.642,00 R$ 36.288,00 R$ 36.288,00 R$ 36.288,00 R$ 36.288,00

RECEBIMENTOS R$ 276.183,60 R$ 286.478,50 R$ 284.592,00 R$ 284.592,00 R$ 284.592,00

Produtos e Serviços R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Kg de refeição R$ 157.819,20 R$ 163.702,00 R$ 162.624,00 R$ 162.624,00 R$ 162.624,00

Sobremesa R$ 86.083,20 R$ 89.292,00 R$ 88.704,00 R$ 88.704,00 R$ 88.704,00

Bebidas R$ 32.281,20 R$ 33.484,50 R$ 33.264,00 R$ 33.264,00 R$ 33.264,00

Receitas Financeiras R$ 716,29 -R$ 10.438,58 -R$ 10.282,55 -R$ 10.282,55 -R$ 10.282,55

Outras Receitas R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00

Comissão sobre Vendas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Vendas à vista

À vista 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0%

60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0%

60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Planilha 46 Receita Anual
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Nesta planilha estão relacionados os valores estimados de receita por cada

tipo de serviço ofertado e também a estimativa de outras receitas.

8.18 ALOCAÇÃO DE RECURSOS (RATEIO)

Alocação de Recursos
(Rateio)

Produtos %
Kg de refeição 57,14%
Sobremesa 31,17%
Bebidas 11,69%

100,00%
Planilha 47 Alocação de Recursos (Rateio)

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

Esta planilha demonstra o rateio previsto para cada serviço com relação a

alocação dos recursos.
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9 CONCLUSÃO

Neste trabalho abordamos o tema Empreendedorismo, que tinha como

objetivo principal verificar a viabilidade econômica financeira da abertura de um

restaurante por quilo no bairro do Boqueirão, na cidade de Curitiba/PR, e concluímos

que este projeto é inviável.

Contando com todos os nossos conhecimentos teóricos adquiridos na Esic

Business & Marketing School, durante nosso período de formação acadêmica,

cumprimos todos os objetivos que tínhamos proposto, porém as pesquisas

demonstraram que os clientes necessitam de um produto diferenciado para se sentir

atraídos. Para atender está diferenciação proposta no projeto se faz necessário altos

investimentos em equipamentos, mão de obra e também no local físico apropriado, o

que não há disponibilidade de capital.

Com a análise financeira concluímos que não seria um projeto rentável, com

pouca possibilidade de liquidez já nos primeiros meses, sendo também necessário

uma capacidade maior de produção, fator este que não seria possível devido ao

local físico limitado, porém já com alto custo.

Para tal projeto ser rentável seria necessário triplicar a capacidade da

demanda, ou seja, seria necessário três vezes mais a quantidade de mesas e maior

espaço físico. Para tal mudança, o investimento inicial deveria ser superior a 300 mil

reais.

Este trabalho foi importante para o nosso conhecimento e aprofundamento

no tema de Empreendedorismo, bem como nos permitiu absorver conceitos e

aplica-los na prática por meio de pesquisas, levantamento de dados, cálculos e

análises.
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APÊNDICE A - LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.

Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar

e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o

direito humano à alimentação adequada e dá

outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Esta Lei estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por meio do qual o poder público, com a
participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas
e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada.

Art. 2o A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da
pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal,
devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e
garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

§ 1o A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais,
econômicas, regionais e sociais.

§ 2o É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e
avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos
para sua exigibilidade.

Art. 3o A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de
saúde que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente
sustentáveis.

Art. 4o A segurança alimentar e nutricional abrange:

I – a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da
agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização,
incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos,
incluindo-se a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição da renda;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.346-2006?OpenDocument
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II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos;

III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos
populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social;

IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como
seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a
diversidade étnica e racial e cultural da população;

V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e

VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção,
comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do
País.

Art. 5o A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e
nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões
sobre a produção e o consumo de alimentos.

Art. 6o O Estado brasileiro deve empenhar-se na promoção de cooperação técnica com países
estrangeiros, contribuindo assim para a realização do direito humano à alimentação adequada no
plano internacional.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 7o A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e
nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, integrado por um conjunto de órgãos e
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas instituições privadas,
com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e que manifestem interesse
em integrar o Sistema, respeitada a legislação aplicável.

§ 1o A participação no SISAN de que trata este artigo deverá obedecer aos princípios e diretrizes
do Sistema e será definida a partir de critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional – CONSEA e pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e
Nutricional, a ser criada em ato do Poder Executivo Federal.

§ 2o Os órgãos responsáveis pela definição dos critérios de que trata o § 1o deste artigo poderão
estabelecer requisitos distintos e específicos para os setores público e privado.

§ 3o Os órgãos e entidades públicos ou privados que integram o SISAN o farão em caráter
interdependente, assegurada a autonomia dos seus processos decisórios.

§ 4o O dever do poder público não exclui a responsabilidade das entidades da sociedade civil
integrantes do SISAN.

Art. 8o O SISAN reger-se-á pelos seguintes princípios:

I – universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de
discriminação;

II – preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas;
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III – participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das
políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo; e

IV – transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos critérios
para sua concessão.

Art. 9o O SISAN tem como base as seguintes diretrizes:

I – promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e
não-governamentais;

II – descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de
governo;

III – monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo de gestão das
políticas para a área nas diferentes esferas de governo;

IV – conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação adequada,
com ações que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população;

V – articulação entre orçamento e gestão; e

VI – estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de recursos humanos.

Art. 10º. O SISAN tem por objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança
alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem
como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e
nutricional do País.

Art. 11º.  Integram o SISAN:

I – a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instância responsável pela
indicação ao CONSEA das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança
Alimentar, bem como pela avaliação do SISAN;

II – o CONSEA, órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, responsável pelas
seguintes atribuições:

a) convocar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com periodicidade não
superior a 4 (quatro) anos, bem como definir seus parâmetros de composição, organização e
funcionamento, por meio de regulamento próprio;

b) propor ao Poder Executivo Federal, considerando as deliberações da Conferência Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, as diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se requisitos orçamentários para sua consecução;

c) articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes do
Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes à Política e ao Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional;

d) definir, em regime de colaboração com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e
Nutricional, os critérios e procedimentos de adesão ao SISAN;
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e) instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de
segurança alimentar e nutricional nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, com a
finalidade de promover o diálogo e a convergência das ações que integram o SISAN;

f) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações
públicas de segurança alimentar e nutricional;

III – a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, integrada por Ministros de
Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança
alimentar e nutricional, com as seguintes atribuições, dentre outras:

a) elaborar, a partir das diretrizes emanadas do CONSEA, a Política e o Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas, fontes de recursos e instrumentos
de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação;

b) coordenar a execução da Política e do Plano;

c) articular as políticas e planos de suas congêneres estaduais e do Distrito Federal;

IV – os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; e

V – as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que
respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN.

§ 1o A Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional será precedida de conferências
estaduais, distrital e municipais, que deverão ser convocadas e organizadas pelos órgãos e
entidades congêneres nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, nas quais serão
escolhidos os delegados à Conferência Nacional.

§ 2o O CONSEA será composto a partir dos seguintes critérios:

I – 1/3 (um terço) de representantes governamentais constituído pelos Ministros de Estado e
Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e
nutricional;

II – 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil escolhidos a partir de critérios de
indicação aprovados na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; e

III – observadores, incluindo-se representantes dos conselhos de âmbito federal afins, de
organismos internacionais e do Ministério Público Federal.

§ 3o O CONSEA será presidido por um de seus integrantes, representante da sociedade civil,
indicado pelo plenário do colegiado, na forma do regulamento, e designado pelo Presidente da
República.

§ 4o A atuação dos conselheiros, efetivos e suplentes, no CONSEA, será considerada serviço de
relevante interesse público e não remunerada.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 12º. Ficam mantidas as atuais designações dos membros do CONSEA com seus respectivos
mandatos.
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Parágrafo único. O CONSEA deverá, no prazo do mandato de seus atuais membros, definir a
realização da próxima Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a composição
dos delegados, bem como os procedimentos para sua indicação, conforme o disposto no § 2o do
art. 11 desta Lei.

Art. 13º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de setembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Patrus Ananias

Quadro 22 LEI 11.346
Fonte: Planalto, 2006
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APÊNDICE B - MODELO DE CADASTRO REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

Figura 9 Cadastro nacional da Pessoa Jurídica
Fonte: Receita Federal do Brasil (2015)

Figura 10 Cadastro nacional da Pessoa Jurídica 2
Fonte: Sintegra, 2015
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO

A presente pesquisa busca verificar a viabilidade econômico-financeira da

abertura de um restaurante por quilo no bairro do Boqueirão.

Esta pesquisa faz parte do projeto acadêmico para atender ao requisito de

conclusão do Curso de Graduação em Administração -ESIC Business School

01) Em qual região você almoça de segunda
a sexta feira?

08) Assinale 3 fatores que lhe repulsam em
um restaurante:

(          ) Boqueirão (          ) Falta de higiene

(          ) Hauer (          ) Espaço físico precário

(          ) Xaxim (          ) Preço alto

(          ) Alto Boqueirão (          ) Estacionamento precário

(          ) Uberaba (          ) Localização

(          ) Outro_____________________ (          ) Falta de qualidade

(          ) Pouca variedade de pratos

02) Qual seu sexo? (          ) Atendimento ruim

(          ) Masculino (          ) Outros: __________________

(          ) Feminino

09) O que faria você mudar o restaurante
que frequenta?

03) Qual sua renda familiar? (Assinale uma única opção)

(          ) De 01 a 03 salários mínimos (          ) Preço

(          ) De 04 a 08 salários mínimos (          ) Qualidade

(          ) Superior a 9 salários mínimos (          ) Localização

(          ) Higiene

04) De segunda a sexta feira quantas
vezes você almoça em restaurantes? (          ) Forma de Pagamento

(          ) 01 vez (          )

Outros:

___________________

(          ) 02 vezes

(          ) 03 vezes

10) Na hora do almoço você prefere que tipo
de pratos?

(          ) 04 vezes (          ) Saladas

(          ) 05 vezes (          ) Carnes Grelhadas
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(          ) Peixes / frutos do mar

05) Qual o valor médio gasto em suas
refeições? (          ) Aves

(          ) Até 15 reais (          ) Carnes Vermelhas

(          ) De R$ 15,01 até R$ 30,00 (          ) Arroz e Feijão

(          ) De R$ 30,01 até R$ 50,00 (          ) Massas

(          ) Mais de R$ 50,00 (          ) Doces

(          ) Outros: __________________

06) Quando você vai almoçar em um
restaurante, qual(is) a(s) forma(s) de

pagamento que você costuma utilizar? 11) Você prefere:

(          ) Dinheiro (          )

Almoçar todos os dias no

mesmo lugar

(          ) Cartão de Débito (          )

Prefere almoçar cada dia em um

restaurante diferente

(          ) Cartão de Crédito

(          ) Vale Refeição

12) Você prefere almoçar em um
restaurante de:

(          ) Outro: ____________________ (          ) Buffet por quilo

(          ) Buffet livre com preço fixo

07) Assinale 3 fatores que lhe atraem em um
restaurante:

(          ) Higiene

13) Quando está almoçando você consome
qual tipo de bebida?

(          ) Espaço Físico (          ) Água

(          ) Preço (          ) Suco

(          ) Estacionamento (          ) Chá

(          ) Localização (          ) Refrigerante

(          ) Qualidade (          ) Cerveja

(          ) Variedade de pratos (          ) Outros: __________________

(          ) Atendimento

(          ) Forma de pagamento

14) Quanto tempo você tem para fazer a
refeição do almoço?

(          )

Outros:

______________________ (          ) Meia hora
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(          ) Uma hora

(          ) Uma hora e meia

(          ) Mais de uma hora e meia

Este projeto está sendo elabora pelos acadêmicos Claudio Almeida, Débora Kaizer, José

Carlos Cossa e Rodrigo Juliani

Obrigado por responder !!
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APÊNDICE D - CARDÁPIO DE VERÃO

Prato Composição Ilustração

Arroz Branco Arroz branco cozido com alho e cebola.

Arroz Integral Arroz integral cozido com alho e cebola.

Feijão Carioca Feijão carioca cozido, temperado com alho e
cebola, aromatizado com ervas.

Feijão Preto Feijão preto cozido, temperado com alho e
cebola, aromatizado com ervas.

Feijão Tropeiro
Feijão carioca cozido, refogado com bacon, calabresa,

ovos, couve e farinha de milho. Aromatizado com
ervas, temperado com cebola e alho.

Quadro 23 Guarnições do cardápio de Verão
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

Prato Composição Ilustração

Alcatra Grelhada Alcatra temperada com sal grelhada.

Bife a
Parmegiana

Bife a milanesa com molho de tomate e queijo
mussarela.

Bife a Role Bife recheado com cenoura e linguiça ao molho
de tomate com manjericão.
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Bife ao Molho
Madeira Bife ao molho de vinho madeira com champignon.

Bisteca de Porco
Frita Bisteca de porco frita temperada com ervas finas.

Filé de Frango
Grelhado

Filé de frango grelhado temperado com ervas
finas.

Filé de Peixe
Grelhado

Filé de peixe grelhado temperado com sal e
limão.

Hambúrguer
Grelhado

Hambúrguer artesanal grelhado temperado com
pimenta e sal.

Iscas de Frango a
Milanesa

Iscas de frango temperada com sal e pimenta, à
milanesa.

Iscas de Frango
com Gengibre

Iscas de frango temperadas com sal, pimenta e
gengibre fritas.

Linguiça Assada Linguiça assada.

Maminha
Grelhada Maminha temperada com sal e pimenta grelhada.

Moqueca de
Peixe

Posta de peixe cozida com alho, cebola, pimentão
vermelho, verde e amarelo, tomate, batata ao

molho de coco. Aromatizado com cheiro verde e
cebolete.

Rocambole de
Carne Moída

Rocambole de carne moída assado, recheado
com legumes e calabresa.
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Supreme de
Frango

Filé de frango empanado frito recheado com
mussarela e presunto.

Quadro 24 Carnes do cardápio de Verão.
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

Prato Composição Ilustração

Abóbora com
Carne Seca Abóbora refogada carne seca temperado com

alho, cebola, cheiro verde e cebolete.

Abobrinha
Recheada

Abobrinha assada recheada com arroz, carne
moída e queijo ralado.

Banana a
Milanesa Banana a milanesa frita.

Batata Baby
Rústica

Batata baby assada com cascas e temperadas
com alho e alecrim.

Batata Frita Batata em tiras fritas.

Bolinho de Arroz Bolinho de arroz com legumes fritos.

Couve a Milanesa Couve temperada com sal, pimenta e ervas a
milanesa frita.

Empadão de
Palmito

Empadão recheado com palmito refogado com
alho, cebola, cebolete, orégano e molho branco.
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Mandioca Frita Mandioca temperada com sal e pimenta frita.

Panqueca Massa de panqueca recheada com carne moída
e molho de tomate.

Purê de Batata Batata amassada refogada com manteiga, leite e
temperada com sal e alho.

Quiche de Queijo Torta de origem francesa recheada com queijo
mussarela e orégano.

Ratatouille
Abobrinha, berinjela, pimentão verde, pimentão

amarelo, pimentão verde, tomate, refogados com
azeite de oliva, temperado com sal pimenta,

aromatizado com alecrim.

Rolinho
Primavera

Bolinho de origem japonesa frito, recheado com
queijo mussarela.

Souflê de
Espinafre

Massa leve de souflê recheado com espinafre e
queijo mussarela.

Tomate recheado
com queijo

Tomate assado recheado com requeijão, azeite
de oliva sal e mussarela ralada.

Torta de Legumes Torta recheada com mix de legumes e ervas
finas.

Quadro 25 Acompanhamentos do cardápio de Verão
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
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Prato Composição Ilustração

Espaguete a
Bolonhesa Espaguete cozido ao ponto al dente com molho

de tomate e carne moída.

Espaguete Alho e
Óleo Espaguete cozido ao ponto al dente refogado com

azeite de oliva e alho.

Espaguete ao
Molho de Tomate Espaguete cozido ao ponto al dente com molho

de tomate e manjericão.

Fusilli ao Molho
de Coco Fussili cozido ao ponto al dente com molho de

coco.

Penne a
Bolonhesa Penne cozido ao ponto al dente com molho de

tomate e carne moída.

Penne ao Molho
Branco com
Champignon

Penne cozido ao ponto al dente com molho
branco e champignon.

Penne ao Molho
de Limão

Penne cozido ao ponto al dente com molho de
limão.

Ravioli ao Molho
Quatro Queijos

Ravioli cozido ao ponto al dente com molho de
quatro queijos (mussarela, requeijão, provolone e

gorgonzola)

Yakisoba

Macarrão talharim com carne em cubos, pimentão
vermelho, amarelo e verde, brócolis, couve flor,

cenoura, acelga e campignon com molho de
shoyo.

Quadro 26 Massas do cardápio de Verão
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
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Prato Composição Ilustração

Salada de Acelga Salada refogada com acelga.

Salada de Alface Salada de folhas de alface crespo ou americana.

Salada de
Beterraba Salada de beterraba cozida.

Salada de
Brócolis Salada de brócolis cozido.

Salada de
Cenoura Salada de cenoura cozida.

Salada de Couve
Flor Salada de couve flor cozida.

Salada de
Chuchu Salada de chuchu cozida

Macarronese Macarrão tipo gravata cozido em ponto al dente
com maionese milho e ervilha.

Maionese Batata cozida com molho de maionese, cebola e
cebolete.

Salada Pepino
Japonês Pepino japonês ralado.
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Salada Rúcula
com Manga Salada de rúcula com cubos de manga.

Salada de Feijão Salada de feijão cavalo, feijão de corda e feijão
branco com tomate, pimentão vermelho.

Salada de Maçã
Salada com alface cortado em tiras com maçãs
em cubo e uvas passas com molho de creme de

leite e maionese.

Salada de Tomate Salada de tomate picado em rodelas.

Salada de Vagem Salada de vagem cozida.

Quadro 27 Saladas do cardápio de Verão
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

Prato Composição Ilustração
Brigadeirão Pudim de brigadeiro com cobertura de chocolate

e granulado.

Gelatina Cremosa Gelatina de morango aerada com creme de leite e
leite condensado.

Mousse de Limão Mousse de limão com raspas de limão.

Mousse de
Maracujá

Mousse de maracujá com calda de maracujá

Mousse Dois
Amores

Mousse de chocolate branco e chocolate ao meio
amargo.
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Panacotta com
Calda

Sobremesa italiana similar a um flan de baunilha
com calda de frutas vermelhas.

Pudim de Coco Pudim de coco com coco ralado.

Pudim de Doce
de Leite

Pudim com doce de leite com calda de caramelo.

Pudim de Leite Pudim de leite condensado e calda de caramelo.

Sagu com Creme Sagu de uva com creme de baunilha.

Salada de Frutas
com Creme

Salada de frutas das estações com creme de
baunilha.

Taça de Morango
com Creme e
Chocolate

Morangos com creme de chocolate ao leite e
creme de baunilha.

Torta de Morango
com Chocolate

Torta de morango com ganachê de chocolate ao
leite.

Torta de Maça Torta de maça com creme baunilha.

Quadro 28 Sobremesa do cardápio de Verão
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
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Prato Composição Ilustração

Chá Gelado com
Pessêgo Chá de pêssego gelado.

Chá Gelado de
Limão Chá de limão gelado.

Suco de Laranja Suco de laranja natural, sem adição de açúcar.

Suco de Morango Suco de morango natural, sem adição de açúcar.

Suco de Uva Suco concentrado de uva, sem adição de açúcar.

Quadro 29 Sucos do cardápio de Verão
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
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APENDICE E - CARDÁPIO DE INVERNO

Prato Composição Ilustração

Arroz Branco Arroz branco cozido temperado com alho e
cebola.

Arroz Integral Arroz integral cozido temperado com alho e
cebola.

Cassoulet
Feijão carioca cozido, refogado com alho e

cebola, bacon, calabresa e costelinha de porco
defumada, aromatizado com ervas.

Feijão Carioca Feijão carioca cozido, temperado com alho e
cebola, aromatizado com ervas.

Feijão Preto Feijão preto cozido, temperado com alho e
cebola, aromatizado com ervas.

Feijoada
Feijão preto cozido, refogado com alho e cebola,

bacon, calabresa e costelinha de porco
defumada, aromatizado com ervas.

Lentilha Lentilha cozida com calabresa, temperada com
alho e cebola.

Tutu de Feijão
Feijão preto amassado com farinha de mandioca,
refogado com bacon e ovos, temperado com alho,

cebola e pimenta.

Quadro 30 Guarnições do cardápio de Inverno
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
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Prato Composição Ilustração

Alcatra Grelhada Alcatra temperada com sal grelhada.

Bife a
Parmegiana

Bife a milanesa com molho de tomate e queijo
mussarela.

Bife Acebolado Bife de carne vermelha temperado com sal e
pimenta do reino frito com cebola.

Bife ao Molho de
Cerveja Preta e

Cebola

Bife de carne vermelha temperado com sal e
pimenta com molho de cerveja preta com cebolas.

Carne Cozida
com Batata Salsa

Carne vermelha temperada com sal e pimenta
cozido com bata salsa, aromatizado com alecrim.

Costela Assada Costela temperada com sal assada.

Dobradinha
Bucho de boi cozido com tomate, calabresa e
feijão branco, temperado com cebola e alho e

cheiro verde.

Filé de Peixe
Grelhado

Filé de peixe grelhado temperado com sal e
limão.

Frango Cozido ao
Molho de Tomate

Frango cozido com melhor de tomate, temperado
com alho e cebola, aromatizado com cheiro

verde.

Maminha
Grelhada Maminha temperada com sal e pimenta grelhada.
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Peito de Frango
Grelhado

Filé de frango grelhado temperado com ervas
finas

Porco a Pururuca Porco temperado com sal e limão assado até
pururucar.

Posta de Peixe Posta de peixe empanado e frito.

Rocambole de
Carne Moída

Rocambole de carne moída recheado com
legumes e calabresa.

Quadro 31 Carnes do cardápio de Inverno
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

Prato Composição Ilustração

Banana a
Milanesa Banana a milanesa frita.

Batata Frita Batata em tiras fritas.

Batata Suiça de
Espinafre com

Calabresa

Batata levemente cozida e ralada, tostada na
frigideira recheada com espinafre e calabresa,

temperada com alho e cebola.

Canja de Galinha
Caldo de legumes com frango desfiado cozido

com arroz branco, temperado com alho pimenta e
cebolete.

Carne Seca na
Moranga

Carne seca temperada alho, pimenta, cebola,
cheiro verde e cebolete, servido dentro da

moranga.

Charuto de
Repolho

Carne moída cozida com alho e arroz, cheiro
verde enrolada com uma folha de repolho cozido,

com molho de tomate.
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Couve Flor a
Milanesa Couve temperada com sal, pimenta e ervas a

milanesa frita.

Empadão de
Frango com
Requeijão

Empadão recheado com frango refogado com
alho, cebola, cebolete, orégano e requeijão

cremoso.

Panqueca de
Carne Panqueca recheada com carne moída e molho de

tomate.

Pirão de Peixe Caldo de peixe com pedaços de peixe misturado
com farinha de mandioca, cozido até ponto de

pirão, temperado com sal e pimenta.

Purê de Batata Batata amassada refogada com manteiga, leite e
temperada com sal e alho.

Quiche de
Espinafre

Torta quiche recheada com queijo mussarela e
espinafre.

Quirerinha com
Quiabo Quirerinha cozida com alho, cebola e caldo de

legumes e quiabo crocante.

Rattatouile
Abobrinha, berinjela, pimentão verde, pimentão

amarelo, pimentão verde, tomate, refogados com
azeite de oliva, temperado com sal pimenta,

aromatizado com alecrim.

Sopa de Aipim
Com Bacon Sopa de aipim cozido com cubos de bacon

crocante.

Sopa de Capeletti Capeletti cozido em caldo de legumes ao ponto al
dente.
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Soufle de
Escarola com

Ricota
Massa leve de soufle recheado com escarola e

ricota.

Torta de Legume Torta recheada com mix de legumes.

Quadro 32 Elaborado pelos autores (2015)
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

Prato Composição Ilustração

Espaguete Alho e
Óleo Espaguete cozido ao ponto al dente refogado

com azeite de oliva e alho.

Espaguete ao
Molho de Tomate

e Manjericão
Espaguete cozido ao ponto al dente com molho

de tomate e manjericão.

Lasanha de
Bolonhesa Massa de lasanha com molho de tomate

recheado com carne moída e queijo mussarela.

Noqui ao Molho
de Tomate e
Manjericão Noque com molho de tomate e manjericão.

Penne a
Bolonhesa Penne cozido ao ponto al dente com molho de

tomate e carne moída.

Penne ao Molho
Branco com
Champignon

Penne cozido ao ponto al dente com molho
branco e champignon.

Ravioli ao Molho
de Tomate Ravioli cozido ao ponto al dente com molho de

tomate.

Ravioli ao Molho
Quatro Queijos

Ravioli cozido ao ponto al dente com molho de
quatro queijos (mussarela, requeijão, provolone e

gorgonzola)
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Quadro 33 Massas do cardápio de Inverno
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
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Prato Composição Ilustração

Salada de Acelga Salada refogada com acelga.

Salada de Alface Salada de folhas de alface crespo ou americana.

Salada de
Beterraba Salada de beterraba cozida.

Salada de
Brócolis Salada de brócolis cozido.

Salada de
Cenoura Salada de cenoura cozida.

Salada de Couve
Flor Salada de couve flor cozida.

Salada de
Chuchu Salada de chuchu cozida

Grão de Bico com
Ovos Cozidos Grão de bico cozido temperado com cebolete,

azeite de oliva e ovo cozido.

Macarronese Macarrão tipo gravata cozido em ponto al dente
com maionese milho e ervilha.

Maionese Batata cozida com molho de maionese, cebola e
cebolete.

Salada de Tomate Salada de tomate picado em rodelas.



167

Salada de Rúcula Salada de folhas de rúcula.

Salada Pepino
Japonês Pepino japonês ralado.

Salada de Feijão Salada de feijão cavalo, feijão de corda e feijão
branco com tomate, pimentão vermelho.

Salada de Vagem Salada de vagem cozida.

Quadro 34 Elaborado pelos autores (2015)
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

Prato Composição Ilustração

Arroz Doce com
Doce de Leite Arroz cozido com doce de leite.

Banoffi Torta de banana com camada de doce de leite e
nata aerada.

Bombom Aberto
de Uva Creme de baunilha com uva coberto com

ganachê de chocolate.

Brigadeiro de
Colher

Brigadeiro cremoso em ponto mole coberto com
chocolate granulado.

Brownie Bolo de chocolate americano amanteigado.
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Canjiquinha com
Amendoim Milho para canjica cozida com leite condensado e

leite e amendoim.

Gelatina Cremosa Gelatina de morango aerada com creme de leite e
leite condensado.

Mini Crepes com
Coco Massa de crepes fininha enrolada em forma de

trouxinha recheada com doce de coco ralado.

Mousse Dois
Amores Mousse de chocolate branco e chocolate ao meio

amargo.

Sagu com Creme Sagu de uva com creme de baunilha.

Salada de Frutas
com Creme

Salada de frutas das estações com creme de
baunilha.

Taça de Morango
com Creme e

Chocolate

Morangos com creme de chocolate ao leite e
creme de baunilha.

Torta Alemã Torta com base de bolacha de maisena, creme de
manteiga e cobertura de ganachê de chocolate.

Torta de Banana Torta com camada de banana, açúcar e canela.

Torta de
Chocolate Torta com creme de chocolate meio amargo.
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Torta de
Chocolate Branco Torta com creme de chocolate branco

Torta Romeu e
Julieta Torta recheada com creme de ricota e leite

condensado com cobertura de goiabada.

Quadro 35 Sobremesa do cardápio de Inverno
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

Prato Composição Ilustração

Suco de Laranja Suco de laranja natural, sem adição de açúcar.

Suco de Limão Suco de limão natural, sem adição de açúcar.

Suco de Morango Suco de morango natural, sem adição de açúcar.

Suco de Pêssego Suco de pêssego natural, sem adição de açúcar.

Suco de Uva Suco concentrado de uva, sem adição de açúcar.

Quadro 36 Sucos do cardápio de Inverno
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
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ANEXO 1 – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PLÁGIO

ESTÁGIO SUPERVISIONADO Pg.: 1 de 1

ESUP06 – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PLÁGIO
Revisão:

01/Abr/2013

Nós, alunos do curso de graduação em Administração, abaixo relacionados, da

ESIC - Business & Marketing School, mantida pela Associação Dehoniana Brasil Meridional

– ADBM, doravante denominada INSTITUIÇÃO, declaramos para os devidos fins e a quem

possa interessar, que o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, por nós elaborado, cujo

tema é NONNA MIA, atende as Normas Técnicas e Cientificas exigidas na elaboração de

textos e ao Regulamento para Elaboração do TCC da INSTITUIÇÃO. As citações e

paráfrases dos autores estão indicadas e apresentam a origem da ideia do autor com as

respectivas obras e anos de publicação. Caso não apresentem estas indicações, ou seja,

caracterize crime de plágio, estamos cientes das implicações legais decorrentes deste

documento.
O Código Penal em vigor, no título que trata dos crimes contra a
propriedade intelectual, dispõe sobre o crime de violação de direito autoral –
artigo 184 – que traz o seguinte teor: Violar direito autoral: Pena – detenção,
de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Seus parágrafos 1º e 2º consignam, respectivamente:
§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, por qualquer
meio, com o intuito de lucro, de obra intelectual, no todo ou em parte, sem
autorização expressa do autor ou de quem o represente, (...): Pena –
expressa do autor ou de quem o represente, (...): Pena – reclusão de 1 (um)
a 4 (quatro) anos, e multa, (...).
§ 2º Na mesma pena do § anterior incorre quem vende, expõe a venda,
aluga, introduz no País, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em
depósito, com o intuito de lucro original ou cópia de obra intelectual, (...),
produzidos ou reproduzidos com violação de direito autoral.
(Lei nº 9.610, de 19.02.98, que altera, atualiza e consolida a Legislação
sobre Direitos Autorais, publicada no D.O.U. de 20.02.98, Seção I, pag. 3).

Declaramos ainda, nossa inteira responsabilidade sobre o texto apresentado

no referido (Trabalho de Conclusão de Curso – TCC).

Curitiba. ______ de _____________ de 2016.

NOME DO ALUNO (A) MATRÍCULA ASSINATURA

CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA

DÉBORA FABIANE DA SILVA KAIZER

JOSÉ CARLOS COSSA

RODRIGO JULIANI
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