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Aos nossos familiares que, com

carinho e compreensão, suportaram

nossa ausência do convívio familiar

durante a realização desse curso.
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“Que vossos esforços desafiem as

impossibilidades, lembrai-vos de que as

grandes coisas do homem foram conquistadas

do que parecia impossível.”

(Charles Chaplin)
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RESUMO

O trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um plano de

negócios de um bar voltado para bolsa de valores, analisando as tendências do

mercado consumidor de bares, para que forneça ao futuro empreendedor

informações necessárias sobre a viabilidade de uma empresa desse segmento na

cidade de Curitiba. O plano de negócios contou com embasamento de autores

renomados para dar fundamentação e credibilidade ao estudo. A pesquisa

quantitativa examinou aspectos relevantes para a viabilidade do negócio, todas as

informações colhidas foram fundamentais para a determinação do público alvo e a

localização. Os resultados ao decorrer do plano apontaram a viabilidade do negócio,

tendo uma aceitação otimista do público e o retorno do investimento em 12 meses.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Entretenimento. Bares. Plano de

negócios.
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to present the development of a business plan for

a stock exchange bar analyzing trends in the consumer market of bars, so as to

provide the future entrepreneur with the necessary information about the viability of a

company of this segment in the city of Curitiba. The business plan relied on

renowned authors to give foundation and credibility to the study. Quantitative

research examined aspects relevant to the viability of the business, all the

information collected was critical to the determination of the target audience and

location. The results in the course of the plan pointed to the viability of the business,

having an optimistic acceptance of the public and the return on investment in 12

months.

Keywords: Entrepreneurship. Entertainment. Bars. Business plan.
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1 INTRODUÇÃO
Este projeto tem como objetivo elaborar um plano de negócio para o

segmento de bares em Curitiba, analisando a demanda existente para a abertura

deste empreendimento.

A região de Curitiba possui diferentes segmentos de entretenimento, a fim de

gerar uma vantagem competitiva, entende-se que apresentar um conceito de Bar

estilo bolsa de valores agrada ao público requerido, conforme pesquisa levantada.

A viabilidade do projeto é objetivo deste trabalho, visto que os levantamentos

teóricos, mercadológicos, administrativos e operacionais estão detalhados e com

informações correlatas do segmento, a descrição financeira apoia-se nos custos e

demonstrações contábeis levantados para funcionamento do estabelecimento.

Por fim entende-se que a aplicabilidade do segmento com a proposta

apresentada, demanda uma fatia interessante do mercado com grandes chances de

pontos positivos nesse projeto.

1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO

Todo empreendedor como toda pessoa tem seus sonhos a vantagem é que o

empresário deseja ter seu próprio negócio bem-sucedido. Para tornar concreto esse

objetivo são necessárias novas ideias, vislumbrar a frente da sua concorrência e

mais do que fundamental verificar o que de fato seu potencial cliente buscará.

Entende-se que um mercado totalmente acirrado onde muitos brigam por

pouco, é extremamente imprescindível a visão do empreendedor para realizar algo

inovador, desse modo e analisando esse contexto o BM&F BAR, vem trazendo um

conceito novo para o público que gosta de um happy hour, um encontro casual com

amigos e familiares ou até mesmo comemorar alguma data festiva, o

empreendimento traz uma forma diferente de fazer suas vendas, por meio do

método da bolsa de valores, onde as oscilações referente a preços no mercado, no

nosso caso, haverá oscilações referente a demanda de cada produto em uma

estimativa de cada 20 minutos.
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1.2 DEFINIÇÕES DO TEMA E PROBLEMA

O tema central é apresentar à cidade de Curitiba, um bar com temática

diferente voltada para a bolsa de valores, ou seja, oscilações programadas pelos

proprietários, a fim de tornar o consumo de bebidas uma maneira divertida e

descontraída.

O empreendimento visa trazer um método não visto em Curitiba ainda, uma

forma descontraída e inovadora em quesito bar. Uma maneira de fazer o público

“interagir” com o preço das mercadorias. Onde as bebidas serão ofertadas através

de telões que mostrarão as oscilações de bebidas despertando a curiosidade dos

consumidores, fazendo com que os clientes degustem de diversas opções de

bebidas, desde cervejas tradicionais, chopes, bebidas destiladas e até mesmo

bebidas sem teor alcoólico.

Por ser um método não visto na cidade, pode-se enfrentar certo problema,

que seria a forma de variação no preço do produto, onde o cliente não tem o

costume de ir a um bar que tem seus preços oscilando, já que a concorrência tem

seu preço fixado no cardápio. Por outro lado, será um ambiente descontraído, as

mudanças serão mencionadas por uma pessoa no bar, onde todos os clientes irão

escutar que haverá alteração, além de poder acompanhar em um grande painel de

tela led localizado próximo ao balcão do bar o preço atual dos produtos e o tempo

para a nova mudança, ficando visível para todos que estiverem no ambiente. Em

certo intervalo, serão mostradas as oscilações de alguns produtos em forma de

gráficos, onde poderá verificar qual foi sua oscilação nos últimos 60 minutos. Através

dessa forma buscamos um público diferenciado, pois será proposta uma cultura

diferente em quesito bar.

Para alcançar este objetivo será realizada parceria com empresa de software

de gestão empresarial que fornecerá um sistema propício a esse método de

trabalho.

Para auxiliar na elaboração desse plano negócio, será apresentado também

um estudo teórico sobre os tópicos envolvidos, com o objetivo contextualizar melhor

a implantação do empreendimento acima mencionado.
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1.3 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS DO TRABALHO

O Objetivo geral deste trabalho é a elaboração de um plano de negócio para

que se analise a viabilidade da abertura de um bar na cidade de Curitiba, voltado

para a bolsa de valores, trazendo toda a temática do funcionamento de uma bolsa

de ações com atualizações dos produtos em tempo real.

Para que o objetivo geral seja atingido, foram estabelecidos os seguintes

objetivos específicos:

● Verificar a viabilidade de um novo negócio em meio ao cenário do mercado

atual.

● Identificar os hábitos do público consumidor deste segmento.

● Definição do perfil do público alvo.

1.4 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO

Este trabalho está sendo desenvolvido para trazer uma proposta contrária do

conceito de bares no cenário regional, mais especificamente ao público curitibano.

Visando realizar algo novo e diferente no conceito de bares, o BM&F BAR tem

o propósito de apresentar ao consumidor deste segmento uma concepção nova vista

aos tradicionais, expondo uma nova tática de vendas onde todos podem consumir

aquela bebida que tem curiosidade por um preço mais justo de modo que o preço

será alterado modo bolsa de valores, onde o sistema trabalhará com uma margem

sobre alguns produtos que serão os divisores de preços, a sua saída será o qual

fará a alteração dos demais.

A cidade de Curitiba possui áreas já consolidadas quando se trata de vida

noturna, tais como o bairro Batel, Centro e Alto da XV. Por se tratar de um público

mais seleto e curioso, o bar terá sua localização próxima a essas regiões onde estão

localizadas pessoas com o perfil que engloba a atmosfera dos negócios, que

buscam consumir algo novo e espaços com temáticas diferentes, algo que desperte

a curiosidade do novo e lhes agrade para desfrutar tranquilamente de suas bebidas

de uma maneira que diverge da forma de ofertar as bebidas.

O bairro pré-estabelecido para acomodar as instalações do BM&F BAR foi o

Alto da XV, pelo fato de ser uma região que possua um mercado consolidado e um
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público que frequenta este tipo de ambiente, sendo assim se mostra uma localização

onde além de obter uma busca abundante do público consumidor pessoas de outros

bairros se locomovem para este lugar em busca de diversão. Outro fator

predominante é que a renda média de quem habita esta região, segundo dados do

IPPUC, é de R$ 6.547,17.

Visto isso, o sócios entendem que é necessário o desenvolvimento de um

plano de negócios para nortear as tomadas de decisões e estratégias adotadas,

para assim auxiliar os futuros empreendedores que desejam enfrentar os desafios

de se implementar um bar no mercado curitibano.

1.5 METODOLOGIA DO TRABALHO

O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido por meio de um plano de

negócio que contará com informações sobre os planos de marketing que serão

aplicados para atingir as estratégias do bar analisando e verificando as carências do

cenário regional. Plano operacional que contará com descrições das etapas que

serão realizadas para atuar no segmento de bares. Plano administrativo que aplicará

todas as etapas da gestão do quadro de colaboradores, terceirização de serviços e

dados de custos administrativos. Plano financeiro que terá um balanço expondo

todos os gastos e custos aplicados para a viabilidade do empreendimento e também

contará com uma pesquisa mercadológica do tipo quantitativa, que foi praticado

através de mídias sociais e questionários aplicados na Faculdade Esic Marketing

Business School.  
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2 REVISÃO TEÓRICA DO TEMA
Nesta parte será analisada uma conceituação de assuntos fundamentais

relacionados ao trabalho, um estudo aprofundado de temas como

empreendedorismo, entretenimento, serviços e contextualização do tema. A

fundamentação visa tornar mais fácil a compreensão do trabalho como um todo,

auxiliando para a elaboração efetiva do plano de negócios.

2.1 EMPREENDEDORISMO

O empreendedorismo é um termo conhecido por pessoas que visam investir

no seu sonho de abrir sua própria empresa, ser empreendedor. Maximiano (2004)

afirma que as características de um empreendedor são: iniciativa, autoconfiança,

aceitação do risco, automotivação e entusiasmo, controle, otimismo e persistência.

Mesmo diante das adversidades e probabilidades de fracasso os

empreendedores não podem se abalar pelo medo e incertezas, para se aventurar

em novos mercados é necessário estar maduro o suficiente para traçar os objetivos

corretos para o sucesso da organização, Michael E. Gerber (2004, p. 46) afirma que

a grande ascensão de algumas organizações durante o tempo de vida delas deve-se

à maneira das quais as pessoas que iniciaram as atividades obtiveram uma

perspectiva totalmente divergente trabalhando com uma proposta mais madura,

traçando objetivos bem específicos e verificando se a organização segue o caminho

do qual pretende alcançar, sendo rigoroso e atuando perante seus clientes de

maneira a escutar e sempre melhorar suas atividades.

Empreendedorismo tem a síntese de buscar algo desejado pelo ser humano,

procurando atender alguma necessidade através de uma solução inovadora;

segundo Mauborgne (2010) onde mostra uma visão ampla e mercados inexplorados

por empresas que tiveram sucesso e descontinuaram de brigar por fatias de

mercados já existentes e atender um público imparcial que busca algo novo e

diferente, procura por empresas que valorizam o valor real que o cliente tem para a

organização, sabendo que sem o cliente não há negócios para serem efetivados.
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“Iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz, utilizar

recursos disponíveis de forma criativa transformando o ambiente social e

econômico onde vive, e aceitar assumir os riscos e probabilidade de

fracassar” (DORNELAS, 2010, p.29)

Empreender vai mais afundo, destina-se a pessoas que além de buscar sua

independência financeira desejam implementar o sonho de gerar um negócio de

sucesso, dispondo o tempo necessário e privando-se de momentos relevantes em

sua vida pessoal para atingir o objetivo. Andy Freire (2004) expõe algumas

condições determinantes e comuns entre os empreendedores, como a moderação

na ambição por dinheiro, revelando que na maioria de estudos realizados apenas

20% dos empreendedores afirmam que o dinheiro é a maior motivação e logo em

seguida a paixão pelo que faz, abdicando muitas vezes de tempo de lazer com a

família e amigos para doar-se ao sucesso do seu empreendimento.

“Empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor,

dedicando tempo e os esforços necessários, assumindo os riscos

financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as

consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal” (HISRICH,

R. D. 2014).

“O empreendedorismo só aconteceria através de pessoas versáteis com

habilidades técnicas para produzir que possuam capacidade para organizar recursos

financeiros, operações Internas e ser capaz de realizar vendas” Schumpeter (1945).

Não apenas realizar a efetivação de colocar em prática o que se deseja, mas

elaborar planos estratégicos visando toda a construção da cadeia dentro da

organização, do projeto até a execução do negócio, aperfeiçoar os recursos

financeiros para que assim se tenha fundos para ter um capital de giro fortificado e

elaborando outros meios para no caso de alguma eventualidade, levar essa

proposta até o consumidor para que assim os negócios sejam consumados.

O empreendedor na área de bares precisará forçar algo incomum e diferente,

não necessariamente inovador, mas, como citado por Freire (2004), trabalhar com

boas velhas ideias, valorizando algo além das tradicionais cervejas e petiscos, seja

através de um leque de produtos ou com atendimento personalizado. Faz-se
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necessário destacar-se em meio a uma concorrência de espaços para

entretenimento, buscar atender diferentes gostos, visando atrair novos

consumidores e fidelizar os que frequentam o ambiente.

O empresário precisa entender o que de fato seu cliente procura e o porquê

ele frequenta o lugar, buscar sempre estar capacitando e aprimorando o ambiente

com novas ideias e novas propostas de acordo com o que o consumidor busca e

aquilo que o mercado tem de oferta, inovando e dispondo algo diferente da

concorrência, para que o cliente não enjoe e procure novos estabelecimentos,

trazendo-lhe uma retração no desenvolvimento da organização.

2.2 ENTRETENIMENTO

Desde os primórdios o ser humano busca algo diferente para se manter em

equilíbrio, de modo que corpo e mente mantenha-se sempre em sintonia deixando

as pessoas bem-humoradas e mais sociáveis.  Entretenimento conforme o artigo de

Ike (2012) mostra que é aquilo que diverte com distração ou recreação, ou seja, é o

momento que o Homem busca para ocupar seu tempo livre, seja praticando

atividades físicas, esportes, ou se divertindo de outra maneira.

De uma forma mais objetiva o homem precisa e busca ocupar a mente para

desligar-se dos problemas rotineiros que surgem. Encontrar algo que lhe mantenha

mentalmente saudável seja, se envolvendo em algo que lhe entretenha dentro de

sua residência, saindo com a família, amigos ou até mesmo fazendo novas

amizades em ambientes que lhe agradem.

O entretenimento tem tido seu papel fundamental no cenário econômico

mundial, Marin (2009) mostra que grandes empresas têm investido fortemente para

assegurar seus clientes em todos os cantos do planeta. Feriados, datas

comemorativas, finais de semana e horários pós-trabalho tem sido fundamental para

que organizações gerem lucros criando um momento de lazer diferente através do

entretenimento. Esses momentos têm sido disputados através das televisões com

filmes, séries e programas, videogames com jogos que cada vez mais prendem seus

jogadores, computadores com mídias sociais e jogos, e empresas como bares,

teatros e outros eventos que visam levar os consumidores a sair de casa para

interagir, compartilhar e conhecer novas ideias.
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Dentre as grandes possibilidades de entretenimento para distrair e agradar os

consumidores existe casas de shows que pode ser das mais simples com

apresentações regionais até as mais sofisticadas com exibições de artistas famosos,

espetáculos de peças teatrais, eventos em parques públicos, eventos infantis

juntamente com apresentações para os responsáveis poderem participar,

realizações de eventos com esportes para que todos possam se divertir, reality

shows nos canais de televisão, prendendo o telespectador para que haja interação.

Mas para suprir uma carência de aproveitar e curtir todo ser humano tem uma

necessidade básica de comer, beber e dormir, pois acima das realizações pessoais

é necessário estar de bem consigo mesmas, desse modo o entretenimento se

enquadra perfeitamente na pirâmide de Maslow, podendo proporcionar aos

indivíduos um momento do qual se pode interagir com outras pessoas, expor suas

ideias divergentes, socializar de um modo a aprender a respeitar princípios que são

diferentes dos que lhe convém e principalmente elevar sua autoestima de uma

 maneira que pode proporcionar uma elevação no seu grau social e se sentem mais

felizes consigo mesmas.

O entretenimento tem sido uma peça fundamental, pois as pessoas têm suas

preferências de lazer, mesmo que não haja o gosto por algo que lhe agrade,

inúmeros indivíduos têm acompanhado outras para conhecer e muitas vezes se

autoconhecer provando afazeres diferentes assistindo algo novo, presenciando ou

até mesmo participando de uma peça de teatro, praticando um esporte

desconhecido ou frequentando uma casa noturna como companhia.

2.3 SERVIÇOS

Em um mercado tão unificado entre os países do qual se encontra

constantemente em transmutação, os consumidores de serviços estão exigentes por

explorarem de maneira global as diversas formas de poder usufruir do mesmo

serviço por meios diferentes, dessa maneira cabe ao empreendedor identificar esses

quesitos e elaborar os melhores modos para expor ideias novas para os serviços

prestados.

"Serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer a

outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de qualquer
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coisa. Sua produção pode estar ou não vinculada a um produto físico". (KOTLER,

1988)

Segundo o site Advfn Brasil “O setor também é o principal destino dos

investimentos estrangeiros diretos no país e o maior gerador de empregos diretos

para a população brasileira”. Os serviços podem ser o comércio, o turismo, os

serviços financeiros, de informática entre outros. O setor está com um o crescimento

evidente, com isso ocorre uma competição entre diversas empresas. Segundo Kotler

(2012) serviços geralmente apresentam um alto nível de qualidade experimentável e

credenciado, sua aquisição apresenta um maior índice de risco com diversas

consequências. Para analisar qual melhor diferencial o serviço tem que satisfazer a

maioria do público alvo, a fim de atender o interesse mútuo. Para obter satisfação de

seus consumidores é necessário estar ciente que isto não é sinônimo de sucesso

dentro da vida empresarial, os gestores necessitam estudar e verificar de fato se o

consumidor deseja e busca o serviço ofertado, elaborando uma planilha com o

marketing de serviços, uma ferramenta que pode destacar a empresa da

concorrência destacando seus diferenciais.

O marketing de serviços é um conjunto de atividades que analisam, planejam,

implementam e controlam medidas objetivas a servir a demanda por serviços de

uma melhor maneira, atendendo desejos e necessidades dos clientes com

satisfação, qualidade e lucratividade. O marketing de serviços tem características

diferenciadas, feito para cada produto. Seu destaque se faz no prestador do serviço,

com profissionais qualificados para as funções, treinados e com alta produtividade,

elevando assim o grau de satisfação do cliente que ao ver o desempenho de alta

qualidade dos serviços prestados tornam-se fiéis e voltam a procurar aquele serviço.

Conforme Kotler (1995) “a chave é superar as expectativas dos clientes

quanto a qualidade do serviço... Conservar os clientes é a melhor medida de

qualidade” a melhor ação a ser tomada para cativar o consumidor do ambiente é

fazer experimentá-lo algo que chamará sua atenção, que o trará novamente e irá lhe

convencer do alto padrão de qualidade e valor que a organização presta junto ao

consumidor.
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2.4 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

No velho continente já existiam as chamadas Tavernas ou Tabernas, cujo sua

identidade era um ambiente aberto com prateleiras onde todos os clientes se

serviam livremente e tinham acesso total a todas as bebidas. Sabe-se que o

consumo moderado do álcool  tornam a socialização e a convivência entre as

pessoas mais prazerosa, porém esse acesso livre cujo os clientes possuíam

causava alguns problemas dos quais o consumo excessivo das bebidas pode

causar, eis que surge na França em meados do século XVIII as chamadas barras,

que serviam de proteção para que os mesmos não ultrapassassem a barreira e

causasse mais problemas, protegendo as prateleiras como se fossem balcões.

Obtendo uma visão empreendedora estudantes americanos residentes na Europa

levaram a proposta para a América, modernizando ao estilo hoje conhecido como o

padrão americanizado. Atualmente as chamadas barras deram origem aos balcões

que se formam de diversas maneiras em inúmeros ambientes, desse modo surgiu o

nome ambiente conhecido como Bar.

Curitiba é uma capital que possui diversos locais para passatempo,

segmentando espaços dos quais seriam concorrentes diretos ao bar existe algumas

casas noturnas das quais disponibilizam acomodações para os jovens com músicas

que sejam sensação.

Visando um mercado consolidado, mas precisando de algo novo e diferente o

BM&F BAR visa trazer e dispor algo do qual a bebida ofertada no bar modo bolsa de

valores, onde a oscilação da bolsa ocorrerá com as bebidas através de um sistema

que atualizará conforme a saída dos produtos. O bar é para o público das classes B,

C e D com faixa etária dos 25 aos 50 anos que visa expor uma proposta de oferta de

bebidas de bolsas de valores. Juntamente será realizado parcerias com FoodTrucks

para serem disponibilizados diversas opções de alimentação, não ficando

dependente apenas de oferta das mesmas comidas. Esta parceria será concedida

semanalmente com um FoodTruck diferente, sendo que, o bar receberá sobre o

montante de venda de alimentos ofertados pelos mesmos o valor de 20%. O espaço

contará com música ao vivo e espaço para jogar sinuca dentro da casa. Mostrando

aos clientes, dos leigos aos executivos, uma maneira descontraída de investir em

algo prazeroso com pregões sendo realizados a cada 20 minutos.
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Em dias de pouco movimento será realizado atrativos com ações voltadas a

diversas atrações da bolsa como os dias de “O lobo de Wall Street” que terá pregões

com mais frequência, inúmeras promoções de bebidas e sorteios de produtos como

vale desconto para ser utilizado no dia e brindes. Terá também datas uma vez por

mês, mais especificamente em datas onde o movimento é intenso que terá a

chamada IPO, que no mercado financeiro seria a abertura de capital de uma

empresa na bolsa de valores, será a oferta de novas bebidas dentro do bar com

preços mais acessíveis para saber se vale ou não o investimento e assim continuar

a oferta do mesmo. Terá também os chamados “Clube de investimentos”, que na

bolsa é conhecido como muitas vezes o ingresso de pequenos investidores na

bolsa, no caso do BM&F BAR será ofertado combos para baixar e alavancar ainda

mais as vendas.

3 PLANO DE PESQUISA
Será apresentado um projeto conforme análise das respostas obtidas através

da pesquisa efetuada pela plataforma do Google Forms.

3.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA

Sabe-se que o público curitibano é exigente conforme mostra reportagem do

site do jornal gazeta do povo em 2015, os curitibanos procuram consumir produtos

de qualidade, buscam por espaços que se adequem ao seu perfil, gostam de escutar

o que lhe convém tudo isso acompanhado de um bom atendimento.

Para a implementação do projeto este estudo de pesquisa visa identificar

pontos relevantes das preferências dos consumidores, reforçando o que cada

gostaria de encontrar quando frequenta ou visita um bar.
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3.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

3.2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar e identificar o mercado consumidor para que saibamos qual é o

público do segmento bar atuante no mercado curitibano, e com isso poder traçar as

oportunidades e estratégias para os novos entrantes no segmento.

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Analisar os diferentes perfis de consumidores de entretenimento.

● Detectar o público alvo da empresa.

● Identificar tendências de comportamento de consumo.

● Analisar o mercado de PUB/bares.

3.3 DESCRIÇÃO PÚBLICO-ALVO

A proposta do BM&F BAR é proporcionar um momento de lazer,

descontraindo por meio de um conceito diferente onde um garçom anunciará o

momento da atualização do sistema, e consequentemente a maneira que será

atualizado os preços, através do painel, perfazendo o momento de solicitação da

bebida que mais deseja ou mesmo para conhecer bebidas diferentes. A faixa etária

é dos 25 anos aos 50 anos e pertencentes às classes sociais B, C e D, do qual a

pesquisa mostra que são esses o público consumidor desse segmento de bares e

saem mais durante a semana, pois procuram degustar tipos variados de cerveja e

um bom momento de entretenimento. A classificação deste grupo de público deu-se

através da pesquisa realizada e com critérios de renda obtidos pelo IBGE.

3.4 METODOLOGIA DA PESQUISA

Foi aplicada uma pesquisa quantitativa com o método de questionários

conforme o modelo que segue em anexo 1 deste documento. O questionário foi

desenvolvido com o intuito de quantificar os dados relevantes que os frequentadores

de bares valorizam e generalizar os resultados das amostras obtidas, e assim

direcionar o corretamente o seu público alvo.
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3.5 LOCAL DA PESQUISA

Por se tratar de um negócio regional, a pesquisa foi realizada com os

consumidores do segmento na cidade de Curitiba e região metropolitana. O

questionário utilizou como meio o Google Forms e aplicado em mídias sociais

(Facebook, Whats App ) .

3.6 RECURSOS DEMANDADOS PARA A PESQUISA

Para a pesquisa quantitativa foram utilizados 196 formulários de pesquisa,

dos quais 123 foram aproveitados, e os outros 73 questionários descartados devido

à erros no preenchimento. Foi necessário uma ferramenta via Excel para a

tabulação de dados desenvolvida e publicada pelo Sebrae, a qual mostrou que os

123 questionários eram suficientes para a continuação do trabalho.
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3.7 AMOSTRA E ABRANGÊNCIA

Com base nos dados da população de Curitiba e Região Metropolitana onde

segundo o IBGE 2010 a população é de 3.168.980, com 50% de heterogeneidade

para homens e mulheres, para um nível de confiança de 90% e margem de erro

amostral de 10% para mais ou para menos. A amostra foi obtida através da tabela

de amostras do Sebrae representada na figura 1. O questionário foi respondido por

196 pessoas com idades entre 17 e 60 anos.

FIGURA 1 - Amostra e Abrangência

Fonte: sebrae.com.br

Autoria: Isabela Motta Gomes
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3.8 DESCRITIVO E ANÁLISE DAS PESQUISAS

GRÁFICO 1 - Resultado pesquisa quantitativa - Cidade

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

A maioria dos entrevistados respondeu que tem a sua residência em Curitiba,

o que corresponde a um número de 111 entrevistados, o que equivale a 90%, os

demais disseram morar na região metropolitana, dando-se em um total de 126

(cento e vinte e seis) entrevistados.
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GRÁFICO 2 - Resultado pesquisa quantitativa - Bairro

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

GRÁFICO 3 - Regionais

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

As maiorias dos entrevistados disseram morar nos bairros da regional da

Matriz, estão entre eles os bairros Altos da XV, Cristo Rei, Ahú, Alto da Glória,

Mercês, Centro, Batel e Centro Cívico. Regionais são áreas de abrangência de cada
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território em que a cidade está dividida. Para uma melhor visibilidade, foi construído

mais um gráfico separando os bairros por regional.

GRÁFICO 4 - Resultado pesquisa quantitativa - Idade

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

       Analisando o gráfico 4 que contém os indicadores de idade dos

entrevistados, a maioria respondeu ter entre vinte e dois anos e trinta e oito anos, o

que corresponde a 76% (setenta e seis por cento) dos entrevistados, dividindo-se

em quatro faixas etárias, os demais se dividem entre as seis faixas etárias restantes.
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GRÁFICO 5 - Resultado pesquisa quantitativa - Sexo

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

Observou-se com a pesquisa que a maioria dos entrevistados é do sexo

masculino, o que corresponde a 74 pessoas (60%).

GRÁFICO 6 - Resultado pesquisa quantitativa - Renda

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.
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A renda familiar obtida pela pesquisa mostra que a renda familiar entre

2.409,02 a 4.427,36 reais foi a que obteve o maior índice, os demais dividem-se

entre as demais rendas.

GRÁFICO 7 - Resultado pesquisa quantitativa - Formação

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

Nota-se através da pesquisa que a maioria entrevistados têm níveis de

formação acadêmica, e que apenas uma pequena parcela tem formação de nível

médio.
GRÁFICO 8 - Resultado pesquisa quantitativa – O que valoriza em um Bar

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.
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Através da pesquisa nota-se que o público atenta-se às qualidades dos

serviços e ambientes prestados, e que elas são os fatores decisivos na escolha do

local, e as demais opções são escolhas secundárias.

GRÁFICO 9 - Resultado pesquisa quantitativa - Quantas vezes sai na semana

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

A pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados costuma sair entre uma e

duas vezes por semana, o que corresponde aos dias dos finais de semana. Nota-se

uma quantidade significativa de pessoas que disseram que raramente saem.



35

GRÁFICO 10 - Resultado pesquisa quantitativa - Quais dias costuma sair

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

Ao analisar o gráfico, nota-se que os dias preferidos pelos entrevistados para

sair à noite são os finais de semana, e que entre segunda-feira e quinta-feira

também são dias em que pode ser explorado, pois tem demanda.

GRÁFICO 11 - Resultado pesquisa quantitativa - Preferência musical

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.
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A pesquisa mostra que há um equilíbrio entre o gosto dos entrevistados, e que

apenas o pop se destaca como o que mais agrada e o axé como o que menos agrada o

público na escolha de um ambiente para sair.

GRÁFICO 12 - Resultado pesquisa quantitativa - Preferência de bebidas

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017. .

Nota se na pesquisa que o Chopp e os destilados são as bebidas que

agradam em torno de 50% do público, e que as demais opções oferecidas agradam

entre 30% e 40%, portanto são essenciais e não há necessidade de descartá-las

dos cardápios.
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GRÁFICO 13 - Resultado pesquisa quantitativa – Preferência Comidas

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

Nota-se que os entrevistados buscam alimentar-se de porções, petiscos e

lanches como suas principais escolhas, com isso teremos  FoodTrucks

disponibilizando seus serviços para melhor atender a todos.
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GRÁFICO 14 - Resultado pesquisa quantitativa - O que mais valoriza no ambiente

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

A pesquisa mostra que 80% dos entrevistados disseram que ter um ambiente

é o que mais lhes agradam e que as demais opções são também de agrado dos

entrevistados e temos opções que são indiferentes mas que não podemos descartar.
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GRÁFICO 15 - Resultado pesquisa quantitativa - Principais escolhas para sair

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

Ao analisar o gráfico vemos que 110 das pessoas entrevistadas entre elas

jovens e mais velhos ambos os sexos disseram que “conversar com os amigos” é

fator principal na hora de sair à noite, e as demais opções observa-se uma igualdade

de escolha que não se pode descartar.

As noites promocionais e lugar para levar a família obtém um grande índice

que também destaca-se, visto que o bar será destinado a um público mais seleto.
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GRÁFICO 16 - Resultado pesquisa quantitativa - Benefícios ao motorista da rodada

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2017.

A pesquisa mostra que os benefícios foram bastante valorizados pela maioria

dos entrevistados e que o estacionamento grátis é o que mais se destaca, sendo

que acompanhante com desconto e entrada grátis são questões que podem ser

observadas.

3.8.1 ANÁLISE E CONCLUSÕES DA PESQUISA QUANTITATIVA

Conforme a pesquisa realizada, observou-se que 108 pessoas (88%)

entrevistadas residem em Curitiba mais precisamente na região central, podendo

identificar um ponto favorável que possa atender esse público, mesmo podendo

identificar que a localização não é empecilho para a elaboração do bar faz-se

necessário que esteja em um bairro agradável e seguro, propício para que os

clientes possam sentir-se bem. A média de idade de 80% dos entrevistados está

entre 18 e 48 anos, um público que está começando a aproveitar a vida e outra já

mais madura e seleta, ficando propício para a interação de novos e diferentes

aprendizados. O gênero dos entrevistados ficou muito próximo podendo realizar uma

diversidade para que sejam realizados eventos para todos os sexos. A renda de

mais de 67% dos entrevistados está dentro dos R$ 2.409,02 e R$ 8.695,88 (classes

B e C), tendo a mesma média de porcentagem do grau de formação, sendo assim
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está dentro dos padrões para dispor dos produtos e serviços vislumbrados para

ofertar dentro do bar.

Dentro de um bar notou-se alguns pontos importantes dos quais se tornam

fundamentais para a elaboração do plano de negócio como ambiente, que é um

espaço aconchegante e disponível para as pessoas interagirem, a música dos quais

os gostos mais adorados foram pop e rock, porém, ficando com um bom percentual

de aceitação o sertanejo, do qual se podem realizar dias da semana para programar

eventos com esse estilo musical.

O preço terá reajustes de acordo ao funcionamento da Bolsa de Valores, onde

ocorrerá às oscilações e atualizações em determinada faixa de tempo, dando tempo

hábil ao consumidor aproveitar mais as ofertas, o atendimento que foi o mais votado

onde além do preço pago é primordial que todos sintam-se bem atendidos e

valorizados, pois alguma má impressão pode afastar clientes existentes e

consequentemente os futuros consumidores, desse modo treinamento e constante

contato com os clientes é imprescindível para saber o que melhorar, o que manter e

o que inovar, através de pesquisas no bar, mídias sociais e no próprio site.

3.8.2 BENCHMARKING

Analisando todos os quesitos perante a concorrência, tais como capacitação

no atendimento, qualificação de produtos, diversificação e espaço de

entretenimento, pode-se observar onde pecam e onde possuem grande força e

assim criar um método para superá-la, mantendo os objetivos da organização sem

perder o foco do público-alvo.

Em uma verificação mais pontual pode-se investigar temáticas dos bares

semelhantes que procuram atender um padrão mais brasileiro com diversidades de

alimentos e bebidas no estilo nacional, desse modo ao que se diferencia o BM&F

BAR proporcionará uma oferta totalmente alternativa, concentrando seu foco na

disponibilidade de bebidas adversas oferecendo tudo ao estilo bolsa de valores, terá

em média 3 produtos que serão relacionados para medir uma margem saudável, e

assim trabalhar com a oscilação dos demais, será acordado parcerias com

foodtrucks de comidas, petiscos dos diversos estilos conforme pré estabelecido pela

pesquisa para disporem de seus trabalhos na parte externa do bar.
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Realizando uma conjuntura com base em todas as atividades praticadas pela

concorrência pode-se elaborar um benchmarking interno para melhoria nos

processos, de modo a estar agregando conhecimento com valores a serem

passados consumidores.

4 O PLANO DE NEGÓCIOS

4.1 A EMPRESA

● Razão Social: BM&F BAR comércio de bebidas Ltda. – ME

● Constituição Legal e Controle Acionário: As atividades empresariais

desenvolvidas pelo BM&F BAR serão regidas pelo regime de Sociedade

Limitada pela qual se caracteriza entre a união de dois ou mais sócios que

contribuem com cotas para formação de contrato social.

TABELA 1 - Participação Acionária

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

Segundo Fazzio Júnior (2003), “um contrato sem registro é apenas um

compromisso de intenções”. As sociedades empresárias, em relação à

responsabilidade dos sócios podem ser limitadas, ilimitadas ou mistas. Neste

trabalho será adotada a sociedade limitada. Na sociedade limitada os sócios

respondem de acordo com a quantidade de quotas que possuem, porém todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social. O administrador da
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sociedade está estipulado no contrato social e pode ser feito por uma ou mais

pessoas, não necessariamente os sócios.

Responsabilidades e Competências da Equipe Dirigente: Os sócios dividiram

diferentes responsabilidades dentro da organização. Cada função foi escolhida

adequada ao currículo de cada sócio.

● ROGERIO LUIZ PAVLOSKI FILHO – Gerente Administrativo – 29 anos,

graduando de administrador de empresas pela ESIC Business & Marketing

School. Trabalha atualmente como assistente administrativo na Mercearia e

Panificadora JM Ltda.

● BRUNO DAURICIO BASSANI – Gerente Financeiro - 24 anos, graduando de

Gestão Financeira pela ESIC Business & Marketing School. Trabalha

atualmente no Banco Bradesco S/A como supervisor.

4.1.1 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

● Missão: Garantir a excelência no planejamento e organização na realização

de eventos em Curitiba, por meio de uma oferta de produtos de uma maneira

diferenciada, agregando valores a nossos clientes e parceiros.

● Visão: Ser referência e se posicionar entre os melhores bares de Curitiba,

levando até nossos clientes o diferencial do conceito de “investimento em

bolsa de valores”.

● Valores:

Ética e Transparência

Humildade

Prezar pelo bem-estar e capacitação dos colaboradores

Qualidade de nossos serviços

Inovação e Qualidade
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4.1.2 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

O BM&F BAR contará com um ponto comercial de aproximadamente 250m²,

sendo destes um vestiário, refeitório e espaço de estar para os funcionários, um

escritório administrativo onde é realizado atendimento aos fornecedores e

atendimento ao cliente via telefone e internet, oferecendo pelo mesmo canal as

ofertas e promoções do estabelecimento, o bar também contará com um salão de

aproximadamente 150m² onde estará a disposição das mesas que acomodam em

torno de 150 pessoas sentadas, banheiros masculinos e femininos com estruturas

para atender aos portadores de necessidades especiais.

4.1.3 COMPLIANCE

Para assegurar que as normas e regulamento internos e externos sejam

cumpridos utilizaremos em nosso bar um sistema integrado de gestão de financeira,

estoques e vendas de mercadorias, além de telefones e  mídias sociais para a

exposição de opinião do cliente e do colaborador, para manter a melhoria contínua.

Será desenvolvido um software exclusivamente para o bar com a Gerencial

Software de Gestão, onde armazenará todos os dados. No sistema terá uma

ferramenta que contará com dois a cinco produtos que serão a base para a

alteração dos preços dos demais, através destas mercadorias será possível alternar

o valor de tudo ofertado mantendo a margem desejada, essa alteração será

realizada a cada vinte minutos, obtendo assim um controle eficiente do estoque e

uma saída dos produtos que possuam pouco giro.

4.1.4 RAMO DE ATUAÇÃO

Conforme a Comissão nacional de Classificação (CONCLA), o BM&F BAR

está enquadrado no seguinte ramo de atuação:

Classe: 5611-2 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de

alimentação e bebidas. Conforme imagem abaixo:
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FIGURA 2 - Ramo De Atuação

Fonte: CNAE/CONCLA

4.1.5 NECESSIDADES A SEREM ATENDIDAS

O BM&F BAR busca criar um ambiente de interação entre seus clientes em

potencial, fazendo com que haja um momento de total descontração, onde adquirir

uma bebida torna-se uma oportunidade de pagar menos, e despertar a curiosidade

para saber quais produtos terão alteração para mais ou para menos.

4.1.6 PÚBLICO ALVO

O público a ser atendido pelo bar com base na pesquisa realizada será de

homens e mulheres com faixa etária de 25 a 50 anos que buscam entretenimento

para seu tempo vago.
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4.1.7 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

O BM&F BAR prestará serviços de venda de bebidas, oferecendo diversos

tipos para todos os gostos de uma forma diferente e descontraída. Desde a chegada

ao ambiente o cliente se sentirá totalmente à vontade com um recepcionista

direcionando-o para dentro do recinto. Ao seu redor terá uma variedade de painéis

que mostrará cada oscilação que ocorrerá na abertura dos pregões a cada 20

minutos, podendo o mesmo desfrutar das bebidas que baixarem os preços. A dispor

dos clientes terão 2 garçons para servi-los sempre que solicitado e 2 barmans para a

execução de drinks.

Todos os pregões serão anunciados pelos barman ou garçom que fará de

maneira característica a bolsa de valores, onde o mesmo pegará um telefone e

anunciará o momento da alteração dos preços, despertando a curiosidade dos

clientes. O espaço contará com música ambiente em dias de menor movimento e

música ao vivo em dias de maior volume de clientes.

Tudo isso contando com uma parceria de empresa de Valet para estacionar

os veículos dos clientes. Do lado externo terá foodtrucks para o consumo de

comidas.

4.1.8 SERVIÇOS EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS

Os serviços explícitos são as ofertas dos produtos oferecidos pelo

estabelecimento. Os serviços implícitos serão administrar os conteúdos de

entretenimento e os contratos e acordos comerciais com empresas que atuam no

mercado de bebidas.

4.1.9 INDICADORES DE DESEMPENHO

Para um resultado efetivo foi projetado um volume de vendas com base na

sazonalidade, onde nos períodos de baixo consumo de bebidas geladas, como no

inverno, serão realizadas etapas de marketing voltadas ao consumo de bebidas

destiladas e também promovendo ações com foodtrucks para o consumo de

comidas. Nos períodos mais quentes onde consequentemente a venda de bebidas é

maior foi projetado um aumento de 20% em relação a outros períodos, realizando

outras ações de marketing incluindo parcerias com empresas para eventos de
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épocas festivas e promoções dentro do bar elevando o ticket médio de cada cliente.

Conforme mostra no plano financeiro a margem de contribuição total foi de

aproximadamente 61% mostrando que obterá um retorno positivo sobre as vendas.

O índice de inadimplência do BM&F BAR será de menos 1%, visto que as formas de

pagamento serão somente em dinheiro e cartão. No quesito satisfação dos clientes

é fundamental identificar a necessidade que o consumidor busca através de

pesquisas no próprio bar e também via telefone e mídias sociais.

       

4.1.10 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

A capacidade produtiva do BM&F BAR será de atender 150 pessoas no

máximo com a mesma qualidade.

4.1.11 LAYOUT

Arranjo físico ou layout é uma das principais características de um setor

produtivo, pois determina a sua forma e aparência, além de mostrar a maneira que

os recursos (materiais, informações, clientes) serão transformados e como os

mesmos irão fluir através de uma operação (SLACK, 2002. p.161). Listamos

algumas vantagens e desvantagens ao se aplicar um layout adequado.

Vantagens
●     Os produtos ofertados pelo bar são movidos de forma mais eficiente, pois os

clientes têm visão ampla do bar e é possível solicitar o garçom quando

necessário

●     Maior produtividade

●     Maior aproveitamento da mão de obra

Desvantagem
●     Alto custo inicial
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FIGURA 3 - Projeto Arquitetônico

Fonte: Desenvolvida pelos autores (2018)

4.1.12 POLÍTICA DE SUPRIMENTOS E ESTOQUES

As cervejas especiais importadas serão compradas conforme a demanda

para não deixar faltar e nem acumular no estoque, e as cervejas nacionais e Chopes

serão adquiridas semanalmente.

4.1.13 MANUAL DE QUALIDADE

Normas sanitárias serão refletidas na empresa, atendendo o processo de

qualidades legais para tal segmento.

A melhoria contínua neste empreendimento será de extrema importância,

visto que todos os serviços ofertados atendem ao quesito do padrão de qualidade

exigida em cada órgão, e também por meio de observação do segmento de bares

com processos e procedimentos inovadores.

Os produtos serão adquiridos conforme a demanda, através do método

PEPS, ou seja, as mercadorias que entrarem por primeiro serão as primeiras a
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serem vendidas seguindo a linha de sucessão, a fim de não deixar produtos com

datas curtas na área de vendas, devido ao fato dos produtos terem alteração de

preço será feito um rodízio natural da oferta de mercadorias.

4.2 PLANO DE MARKETING
No plano de marketing do BM&F - BAR, será realizada uma análise dos

ambientes micro e macro relacionados com o negócio, será desenvolvido os

compostos de marketing bem como as estratégias adotadas, e concluindo com o mix

de marketing com sua implementação e controle.

4.2.1 ANÁLISE AMBIENTAL

Neste tópico serão trabalhadas todas as análises responsáveis interna e

externamente para a execução do plano de negócio do BM&F - BAR. O estudo do

macro ambiente expõe cenários demográfico, econômico, sociocultural,

político-legal, natural, tecnológico e conceito global. Já microambiente se relaciona

internamente na empresa, como análises de mercado e potenciais clientes,

fornecedores e concorrentes.

4.2.1.1 ANÁLISE MACRO AMBIENTE

Neste tema será realizado um estudo com base em um cenário onde o BM&F

BAR não obtém controle, porém é de grande influência para a vida do negócio. São

ambientes externos e distantes à organização, mas que podem interferir positiva ou

negativamente no negócio sem que a organização tenha qualquer influência sobre

elas. Subdividido em demográfico, econômico, sociocultural, político-legal, natural e

tecnológico, conforme anteriormente citado.

4.2.3 ANÁLISE DEMOGRÁFICA

Curitiba é a cidade mais populosa do estado do Paraná, dentro do estado é a

cidade que mais cresce consequentemente a região metropolitana que se encontra

em torno da capital, vem agregando uma grande concentração de expansão,

conforme mostra o gráfico 17 Curitiba teve um crescimento de quase 7% em um
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período de 6 anos muito próximo da expansão que prevê o gráfico mostrando um

prazo mais longo mas um crescimento muito próximo.

GRÁFICO 17 - Evolução da População de Curitiba

Fonte: IBGE – 2015

A população de Curitiba existe uma grande divisão entre mulheres e homens,

conforme mostra o gráfico 18 pode–se notar que a maior parte da população é do

sexo feminino, porém a diferença entre os gêneros são pequenas, podendo ser

observado que nos últimos anos houve uma constância relacionada ao sexo da qual

não houve grande oscilação.
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GRÁFICO 18 - População de Curitiba dividida por Sexo

Fonte: IBGE – 2015

Conforme dados do gráfico 19 mostra a projeção para a população

paranaense que aparentemente estará diluindo ao decorrer dos anos, a população

 está com recursos para viver mais e com uma qualidade de vida razoável, portanto

nota-se que é necessário constante adaptação às reais necessidades do

público-alvo.
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GRÁFICO 19 - Crescimento Populacional do Paraná

Fonte: IBGE – 2017

Como consequência de um envelhecimento da população do estado, a seguir

pode-se observar que a população que possui de 15 a 64 anos teve um leve

crescimento conforme mostra o gráfico 20 a seguir em termos de % de população do

estado.



53

GRÁFICO 20 - Evolução do Grupo Faixa Etária 15 a 64 anos

Fonte: IBGE – 2016

A cidade de Curitiba é composta por 75 bairros, sendo divididos em 10

regionais. Destas regionais 3 serão consideradas importantes para a montagem do

bar. As regionais substanciais sobre a localidade do bar em Curitiba são: regional

Boa Vista, regional Cajuru e a regional Matriz. Na tabela pode-se notar a população

em comparação com algumas cidades do estado.
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TABELA 2 - Comparativo Regionais Curitiba

Fonte: IPPUC

O Produto Interno Bruto (PIB) é um dos principais indicadores de economia,

do qual representa as riquezas geradas pelo país, e até mesmo pelas cidades. A

maior cidade do estado do Paraná, Curitiba, obteve um crescimento sadio de 2012 a

2013, porém, pode-se observar no gráfico que houve uma retração econômica no

período de 2014 mesmo dentro desse período houve um progresso baixo em

comparação com outros anos, mas que vale ressaltar pelo aspecto positivo.
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GRÁFICOS 21 – PIB Curitiba

Fonte: IBGE e Orçamento Geral da União – 2014

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mede o custo de

vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, também é

considerado o índice oficial de inflação do país. A seguir no gráfico, temos a

variação do IPCA de Curitiba nos últimos seis anos, onde mostra atualmente uma

inflação de 4,03% em relação ao mesmo período no ano anterior: Esse ponto

torna-se de grande importância devido ao fato de inflacionar os preços dos produtos,

pois o pub contará com diversas marcas internacionais de cervejas, vinhos em seu

cardápio.
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GRÁFICOS 22 - Variação IPCA Curitiba

Fonte: IBGE – 2015

4.2.6 AMBIENTE TECNOLÓGICO

O BM&F BAR deverá ser equipado com software de gestão para alto

desempenho da equipe para que o atendimento de seus clientes internos e externos

seja de forma efetiva, juntamente com um sistema robusto para que assim possa ter

controle total das entradas e saídas dos produtos comercializados e que se possua

controle de estoque, juntamente para elaborar uma análise e estratégia de

fornecimento de mercadorias mais consumidas no bar. Em conjunto com o sistema

do bar, terá um aplicativo interno que será cadastrado as mesas, sendo como uma

comanda para a retirada de pedidos. O espaço também contará com um sistema de

segurança de câmeras.

4.2.7 AMBIENTE POLÍTICO LEGAL

Conforme Lei 13.106/15 é extremamente proibido e é considerado crime

vender, fornecer e até mesmo servir bebida alcoólica a pessoas com idades

inferiores a 18 anos, como o BM&F BAR é um estabelecimento de entretenimento e
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servirá bebidas que contêm álcool, fica evidente a restrição de fornecimento de

bebidas a menores, podendo prejudicar os proprietários com a detenção pela polícia

e o estabelecimento tendo que pagar multa ou ser interditado por tempo

indeterminado.

4.2.8 CENÁRIO GLOBAL

O mundo atual é repleto de oportunidades, diversas empresas têm pegado

essas chances e expandido os negócios. Principalmente nesta última década onde a

internacionalização tem estado em uma alta crescente, visto isso muitas

organizações têm se preparado para cativar seus consumidores com medo da

invasão de empresas internacionais, buscando proteger as empresas de modo a

não perderem espaço no mercado.

A globalização até certo ponto tem sido um ponto fundamental para as

pessoas explorarem o novo, pois a falta de tempo, o ritmo acelerado das grandes

cidades e até mesmo a saída das mulheres para o mercado de trabalho tem mudado

os gostos e costumes de toda a população mundial. Devido a esses e outros pontos

fundamentais as pessoas não tem tido tempo o suficiente para estarem com sua

família, amigos ou aproveitar seus momentos de lazer, que ocasionam em relações

afetivas desgastadas, falta de produtividade no emprego, doenças crônicas,

depressão entre outras.

4.2.9 ANÁLISE DO MICROAMBIENTE

Uma análise do microambiente é realizada para verificar pontos fundamentais

que afetam direta e indiretamente a organização, composto por fornecedores,

concorrentes, mercado, clientes e até mesmo a própria organização

4.2.9.1 FORNECEDORES

Analisar fornecedores é essencial para o sucesso do controle dos produtos

ofertados, é fundamental realizar parcerias com os fornecedores para que não haja

falta de produtos em estoque e uma qualificação nos serviços ofertados, pois os

produtos disponibilizados dependem muito de uma boa qualidade na matéria prima

adquirida.
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O BM&F BAR contará em seu setor administrativo com uma pessoa

responsável pelo setor de compras, onde serão definidos dias específicos da

semana que serão realizadas as cotações e consequentemente as compras das

mercadorias, ele contará com respaldo dos responsáveis pelo bar, para as

verificações de preços e produtos entrando em contato diretamente com os

fornecedores e verificando possíveis novos. Este responsável estará totalmente em

sintonia com a equipe interna do bar, como os sócios, marketing e principalmente

em contato direto com os clientes.

Critérios fundamentais para realizar parceria com o BM&F BAR é a

confiabilidade, para que possa sempre estar disponíveis em alguma eventualidade

de uma possível falta de mercadoria no estabelecimento, preços e prazos para

pagamentos, prazos de entrega, mix de produtos, tempo de participação de mercado

e flexibilidade nas negociações.

4.2.9.2 CONCORRENTES

Devido ao fato de não obter um lugar exato onde será instalado as

adequações do bar, mas ter uma região específica onde não há nenhum bar no

estilo que vamos implantar como será o caso do BM&F BAR.

Outros estabelecimentos que possuem a proposta de bar que se localizam em

Curitiba podem ser considerados concorrentes diretos por terem mais tempo nesse

ramo e serem na região onde pretendes abrir.

● Fita Crepe Bar

● Citra Bar

● República da Praia

4.2.9.3 CLIENTES

Os clientes que frequentaram o BM&F BAR serão pessoas que buscam

descontrair-se em seus momentos de lazer, aproveitar uma boa música e divertir-se.

Será realizada análise dos frequentadores para que de modo possa sempre estar

aperfeiçoando o espaço com pesquisas internas e externas para realizar possíveis

melhorias, mantendo um aprendizado e uma melhoria contínua de modo a agradar o

consumidor do bar.
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Os possíveis consumidores dos serviços que serão ofertados pelo BM&F BAR

serão pessoas que buscam um momento de descontração e lazer, para conhecer

novas pessoas e rever as antigas. Estes mesmos que gostam de apreciar bebidas

de diversos gostos.

Conforme pesquisa realizada, mostra que os principais consumidores do bar

serão pessoas com idades entre 25 e 50 anos que gostam de curtir uma boa música

como pop rock e sertanejo. Além de aproveitar um bom e qualificado momento de

lazer e obtém uma renda que se enquadram nas classes sociais B, C e D.

O bar contará com um espaço amplo e diversificado, ficando mais confortável

para o consumo dos clientes na região.

4.2.10 MATRIZES DE MARKETING

As matrizes de marketing são ferramentas que ajudam as organizações a

manterem seus focos e objetivos alinhados, verificando suas metas e os resultados.

Para tais esforços as empresas precisam estar bem planejadas e com o escopo do

funcionamento dentro da instituição, sendo assim tem algumas matrizes muito

utilizadas pelas empresas já consolidadas e novas entrantes como matriz SWOT e

BCG.

4.2.10.1 MATRIZ SWOT

É uma matriz que visa trilhar as organizações com foco em realizar uma

análise de ambientes externo (oportunidades e ameaças) e interno (forças e

fraquezas) de modo a definir prioridades para a organização, realizando um

diagnóstico completo do negócio e do ambiente que o cerca.

Uma SWOT bem elaborada fortalece o grau de competitividade da

organização diante de um mercado tão competitivo, através das forças e fraquezas

pode-se observar uma análise minuciosa interna da organização, verificando quais

pontos a empresa tem de vantagem perante o que o mercado dispõe e fraquezas

para corrigir ou adequar-se de modo a não ser atingido com problemas que possam

acarretar no seu objetivo.
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Porém ameaças e oportunidades são fatores externos à organização, que

possam interferir diretamente a organização sem que a mesma possa influenciar em

algo, como o cenário político legal, concorrência e fornecedores.

TABELA 3 - Matriz SWOT

     FORÇAS
● Diversificação de produtos
● Estrutura diferenciada
● Temática diferente de bares da

cidade
● Atendimento personalizado
● Localização privilegiada

     FRAQUEZAS
● Estabelecimento pouco conhecido
● Baixa capacidade de aquisição de

crédito
● Alto custo inicial
● Tempo de mercado

     OPORTUNIDADES
● Fornecedores Parceiros
● Nenhum concorrente com temática

parecida
● Oferta de uma proposta

diferenciada
● Software inteligente

     AMEAÇAS
● Concorrência consolidada
● País em recessão
● Lei Seca

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018

Forças

Diversificação de produtos: O BM&F BAR terá em seu cardápio um leque

para diversos gostos de cerveja, mas focando principalmente no gosto de seu

consumidor como Chopes, cervejas artesanais, vinhos e bebidas destiladas, através

dessa visão será disponibilizado a todos uma grande variedades de produtos.

       Estrutura diferenciada: Contará com um espaço amplo para a interação

de todos dentro do ambiente, espaço para a pessoa consumir sozinha e em grupos

com um layout estilo bolsa de valores, onde cliente acompanhará por painéis de led

as oscilações dos produtos ofertados em um ambiente moderno e descontraído.

Temática diferente de bares da cidade: Como todos os bares da cidade são

tradicionais aos estilos regionais, o BM&F BAR será o primeiro com padrão bolsa de

valores localizado na região de Curitiba. Será utilizado um sistema de oscilações,
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assim como o sistema da bolsa de valores, onde conforme a demanda de

determinado produto haverá alteração dos preços seja para mais ou para menos.

Atendimento personalizado: O atendimento será algo especial para os

frequentadores, onde todos os garçons que serão denominados por “Personal

trader” cuja a função será atender os clientes de maneira a identificar seu perfil de

consumo e consequentemente indicar as melhores bebidas da casa conforme seus

gostos. Também contará com barmans que a cada pregão, que é a alteração dos

preços, anunciará através de um telefone em alto e bom tom, despertando a

curiosidade  dos clientes. Para alcançar tal objetivo será realizado periodicamente

treinamento aos colaboradores e pesquisas para saber o grau de satisfação dos

consumidores, de modo a buscar estar aprimorando a qualificação no atendimento.

Localização privilegiada: O bar estará localizado em uma área de grande

movimento. Uma região nobre onde se encontra o perfil dos consumidores pré

determinados.

Fraquezas

Estabelecimento pouco conhecido: trata-se de uma fraqueza, pois a

concorrência já superou esse obstáculo e possui uma demanda, deve-se mostrar ao

público a existência do BM&F BAR e suas vantagens ao frequentar o bar, sendo

assim nos cabe entrar na cabeça dos consumidores e dispor de serviços

qualificados tornando-se forte na região.

Baixa capacidade de aquisição de crédito: Como consequência de estar

iniciando as atividades, será complicado conseguir linhas de créditos com os bancos

para benfeitorias no estabelecimento e também conseguir prazos para trabalhar na

compra de mercadorias com os fornecedores, porém necessita saber trabalhar com

o capital que se tem e com os prazos liberados.

Alto custo inicial: Como não se tem um espaço próprio e nem instalações, o

custo para iniciar as atividades é elevado pois precisa alugar o ponto, preparar as

instalações e layout, organizar  e adquirir todos os produtos para o bar, custos com

funcionários e custos fiscais.
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Tempo de mercado: Podendo causar incertezas nos consumidores, a

proposta do diferencial inovador com o conceito de bolsa de valores, pode criar uma

impressão para os avessos a tal procedimento financeiro.

Oportunidades

Fornecedores Parceiros: Realizar parceria com fornecedores de bebidas

locais de forte demanda para ofertar os produtos com exclusividade, espalhando a

marca das mercadorias e consequentemente mostrando aos consumidores o ponto

de encontro que se tem a bebida.

Nenhum concorrente com temática parecida: Na região de Curitiba não se

encontra nenhum bar com a mesma prática voltado para bolsa de valores, podendo

o BM&F BAR se destacar com esta proposta.

Oferta de uma proposta diferenciada: Fugindo da oferta de preço tradicional

das bebidas, o BM&F BAR disponibilizará para seus consumidores uma maneira não

convencional de preços onde o cliente poderá menos por algo mais caro, todas as

bebidas terão a alteração de preço conforme sua saída.

Software inteligente: Devido ao sistema que precisará estar em ligação direta

com o estoque o BM&F BAR contará com a de um desenvolvedor de software

exclusivo para o programa do bar, que fará a alteração dos produtos em tempo real,

contabilizando o estoque, o preço e a margem dos produtos, trabalhando para que o

telão exponha as alterações dos produtos para os clientes.

Ameaças

Concorrência consolidada: A região onde será implantada as instalações do

BM&F BAR é um local que possui muitos bares consolidados, dificultando a

aquisição de clientes para o bar.

País em recessão: A política nacional passa por uma situação do qual agrava

totalmente a economia brasileira elevando as taxas de juros, impostos e edificando

como consequência o desemprego e a redução de gastos da população.
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Lei Seca: Devido às grandes mobilizações que o governo tem feito para

surpreender os motoristas, multas altas aplicadas e taxas elevadas de outros meios

de locomoção, pode ser considerada uma ameaça que influenciará diretamente no

fluxo de clientes do bar.

4.2.11 Estratégias de Marketing

O BM&F BAR contará em seu plano de negócios com as estratégias de

marketing de marca, estratégia de posicionamento da marca, segmentação do

mercado e estratégia de crescimento de vendas. O bar terá suas promoções e

comunicações veiculadas as emissoras de rádios e mídias sociais, iniciativa estas

para atingir o seu público consumidor de forma abrangente, mantendo-os

atualizados e informados diariamente sobre eventos e promoções do bar.

O plano de marketing fornece um esboço de como a organização irá

gerir e desenvolver decisões sobre produto, preço, distribuição e promoção

para criar uma oferta que os consumidores consideram atraente. O plano de

marketing também se ocupa da implementação, controle e aprimoramento

dessas decisões. (FERRELL O. C, 2009)

4.2.12 MIX DE MARKETING

O mix de marketing é um conjunto de ferramentas que auxilia a gerência a

elaborar de um modo efetivo planos para saber como alcançar o objetivo da

organização, e consequentemente suas vendas através da famosa fórmula dos 4 P’s

que significa Produto, Preço, Praça e Promoção.

O produto é elemento essencial na oferta de mercado, ele é tudo o que pode

ser oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade como bens físicos,

serviços, eventos e informações. (KOTLER, 2012, p.348).

No caso do BM&F BAR serão ofertados serviços e bens de consumo. A partir

do momento do qual o cliente chega ao bar já passa a usufruir dos serviços com

manobristas prontamente a disposição e toda a segurança para que ele possa

desfrutar de todo o conforto enquanto estiver no estabelecimento. O primeiro contato

do cliente será com a recepcionista que direcionará os clientes para as mesas.



64

Os consumidores contarão com serviços que atenderão a parte de bebidas e

entretenimento. Ao barman caberá a função de preparar as bebidas e coquetéis. O

serviço de atendimento ao cliente será executado pelos garçons, dispondo de seus

conhecimentos para identificar e indicar a bebida apropriada para cada perfil de

consumidor. Serão eles os responsáveis para o anúncio dos pregões a cada 20

minutos.

Para que haja uma variedade de comidas e não preso a uma única forma de

alimentação, será realizado parcerias com FoodTrucks de alimentos como pastéis,

hambúrgueres, pizzas e doces para sobremesa como sorvetes e churros, definindo

as principais escolhas identificadas no questionário.

Para (KOTLER, 2012) o preço é o único elemento do mix de marketing que

gera receita, os outros elementos geram custos. Assim ele precisa ser definido de

acordo com o público a ser atingido.

Inicialmente todos os clientes serão direcionados a uma mesa ou balcão

recebendo um cartão numerado, para assim o garçom atender e anotar seus

pedidos via aplicativo interno. O valor a ser trabalhado sobre as vendas dentro do

bar será próximo ao valor da concorrência, com um mark up de 50% para as

mercadorias.

No item praça inclui várias atividades que a empresa empreende para tornar o

produto acessível e disponível para os consumidores-alvo. (KOTLER, 2010, p. 109)

Como na região de Curitiba não há nada parecido com a proposta do BM&F

BAR, ficou pré-estabelecido a instalação do bar no Alto da XV, onde há uma grande

concentração de público alvo e uma nova demanda que explora esta região. Foi

determinada esta localização por se tratar um lugar onde a pesquisa identificou uma

grande concentração do público desejado e trata-se de uma nova concepção de

consumir bebidas em Curitiba.

Na parte de promoção, é que se elabora os meios dos quais será apresentado

o produto ao público-alvo. Essas estratégias vão estruturar o plano de comunicação

que vai promover os produtos através dos canais de mídias a serem explorados.

Para promover uma comunicação eficiente, os profissionais de marketing precisam

compreender os principais elementos que compõem essa comunicação. (KOTLER,

2000)
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Os meios de comunicação a serem trabalhados pelo BM&F BAR serão:

● Propagandas através de rádios que atendam o público definido na pesquisa

● Publicações em sites locais e mídias sociais (Facebook, Instagram)

● Cupons de descontos e ofertas dos programas semanais no site do bar

● Contato com empresas para realizações de happy hour.

4.2.13 IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE DO PLANO DE MARKETING

Para que seja possível assegurar todos os resultados e objetivos um em

tempo hábil faz-se necessário elaborar um Plano de implementação e controle das

etapas com planos e metas pré-estabelecidas detalhando o que fazer e como fazer

alcance o resultado esperado.

O acompanhamento torna-se fundamental para o sucesso do bar, devendo

ser realizado periodicamente permitindo aos responsáveis da empresa analisar

como está o andamento e monitorar todos os ajustes necessários no percurso de

modo que objetivo seja alcançado efetivamente.

Segundo (KOTLER, 2000, p. 713) a implementação do marketing é o

processo que transforma os planos de marketing em ações assegurando que tudo

seja realizado para atingir os objetivos declarados no plano.
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TABELA 4 - Matriz 5M

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018
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4.2.14 NOME E LOGO

O nome BM&F BAR se deu por característica em homenagem a uma das

maiores bolsa de valores do mundo e maior da América Latina a BM&F Bovespa.

Por ser um bar onde tudo será orientado ao sistema do mercado financeiro, com

telões, pregões e alterações dos preços das bebidas conforme sua saída ficou

equivalente ao nome do bar fortalecendo algo nacional sem precisar americanizar ou

usufruir nomes de outros países.

A logo foi elaborada seguindo o mesmo raciocínio do nome, onde foi

trabalhado o nome do bar e expondo o conceito inovador de ofertar as mercadorias.

FIGURA 4 - Logo BM&F BAR

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

4.3 PLANO ADMINISTRATIVO

4.3.1 POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Os profissionais serão contratados dentro das normas da CLT (Consolidação

das Leis do Trabalho), visto que o bar abrirá durante seis dias da semana. Em dias

dos quais haverá evento de maior porte será recrutado colaboradores freelancer,
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que são profissionais para suprir uma demanda maior ou cobrir falta de outros

funcionários.

4.3.2 DESCRIÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS

Conforme capacidade de alocação de pessoas no ambiente contra

capacidade máxima de produção e armazenamento comporá quadro funcional:

● 1 Gerente

● 2 Barman

● 2 Garçom

● 1 Auxiliar de serviços gerais

● 1 Recepcionista

Gerente

Descrição: Profissional responsável pelos processos gerenciais da casa

durante o funcionamento, coordenando todos os profissionais e assegurando as

metas da empresa.

Garçom

Descrição: Atendimento ao público através de sugestões de bebidas, fazendo

pedidos e transmitindo para o balcão, repassando ao barman. Finalização da conta

do cliente e demonstração da qualidade e harmonia da casa.

Barman

Descrição: convenção de bebidas com ou sem álcool, atendimento ao público

no balcão, limpeza das louças e do balcão.

Auxiliar de Serviços Gerais

Descrição: Profissional responsável pela limpeza e conservação do ambiente.

Recepcionista
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Descrição: Profissional responsável pela recepção e identificação dos

clientes, prestando-lhes as informações sobre o ambiente e encaminhando-os até as

mesas disponíveis ou reservadas.

4.3.3 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço de segurança será realizado com empresa de grande confiabilidade

no mercado para a proteção dos clientes, serviços dos profissionais de contabilidade

cujo terá contrato fixo e empresa de valet, este último dependendo da demanda e do

porte do evento a ser realizado.

4.3.4 LEVANTAMENTO DADOS FINANCEIROS – ADMINISTRATIVO

TABELA 5 - Previsão custo mensal empregado

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2018

TABELA 6 - Previsão custo mensal terceirizados

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2018

4.4 PLANO OPERACIONAL
A elaboração de um plano operacional é necessária para alinhar os esforços internos

e externos a fim de atingir as estratégias do bar. Serão apresentado a localização onde o

BM&F BAR será implementado, o seu layout e a compra e venda das mercadorias. Todos

eles peças chaves para a efetivação do projeto BM&F BAR.
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4.4.1 LOCALIZAÇÃO

Estrategicamente a empresa será instalada na região central de Curitiba,

mais especificamente no bairro Alto da XV, pois trata de uma localização que já

possui uma demanda que busca esse mercado e atende o quesito dos quais é o

público alvo do bar.

4.4.2 INSTALAÇÕES

O espaço a ser locado e receberá a estrutura do bar deverá obrigatoriamente

conter:

● Área para distribuição de mesas e cadeiras e instalação de um palco com

250m2

● Espaço para instalação de um balcão e painel para expor as bebidas e os

telões

● Depósito para estoque de bebidas e materiais de limpeza

● Banheiros masculino e feminino, sendo um adaptado para portadores de

necessidades.

● Espaço externo para a instalação dos FoodTrucks

4.4.3 LOGÍSTICA

A logística do bar será trabalhada conforme a demanda, onde terá estoque

necessário para uma semana de funcionamento.

4.4.3.1 POLITICA DE COMPRAS

O sistema do bar será altamente qualificado para informar quando será

obrigatoriamente necessário comprar. Por se tratar de produtos não perecíveis e

com data de validade extensa, as compras serão realizadas em um determinado dia

da semana com cotações dos fornecedores, sendo que quem obtiver preços mais

competitivos, e com prazos para pagamento mais acessíveis terá prioridades.

4.4.3.2 ARMAZENAMENTO

Todas as bebidas ficarão alojadas em um espaço onde será o depósito, não

maior que 50m2, pois o estoque de bebidas como cervejas e bebidas não alcoólicas
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será de no máximo sete dias, evitando assim a falta de produtos e comprando

apenas o necessário para repor o estoque.

4.4.4 MACROPROCESSOS DE SERVIÇOS

O processo de atendimento iniciará na porta de entrada onde o cliente

receberá uma comanda numerada, em seguida o garçom irá atendê-lo em sua mesa

ou balcão para retirar o seu pedido, que será lançado em sua comanda através do

sistema computadorizado do bar, e o sistema irá distribuir o pedido para o barman

aonde ele irá disponibilizar o pedido para o garçom entregar ao cliente. O

fechamento do consumo será realizado no caixa, onde o cliente entrega a comanda

e é feito a conferência de gastos e o pagamento em dinheiro, débito ou crédito.

Será feito uma parceria com a empresa de software chamada Gerencial, onde

será desenvolvido um sistema único para o bar. Esse sistema fará a atualização dos

valores nos painéis do bar para acompanhamento do cliente, seguindo os pregões

da bolsa de valores.

Também terá o serviço de Foodtrucks, onde o cliente terá disponibilidade de

se alimentar no próprio local, os proprietários dos mesmos serão responsáveis pela

cobrança de seus produtos ofertados.  Por ceder o espaço, o bar cobrará uma taxa

para cobrir despesas administrativas.

4.4.5 MATRIZ BSC

O Balanced Scorecard é uma ferramenta estratégica para a definição de

metas e objetivos a serem alcançados em longo prazo por uma organização.
O Balanced Scorecard é, para os executivos, uma ferramenta completa que
traduz a visão e a estratégia da empresa num conjunto coerente de medidas
de desempenho. Muitas empresas adotaram declarações de missão para
transmitir valores e crenças fundamentais a todos os funcionários. A
declaração de missão aponta as crenças essenciais, e identifica os
mercados-alvo e produtos essenciais. (KAPLAN e NORTON, 1997).
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FIGURA 5 - Balanced Scorecard

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018

TABELA 7 – BSC BM&F BAR

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018
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4.5 PLANO FINANCEIRO
O plano financeiro é o meio em que a organização utiliza para destinar e

controlar verbas de maneira consciente, a fim de atingir as metas e objetivos através

das estratégias estabelecidas mantendo o controle orçamentário sobre cada

investimento. Sendo assim, o Plano financeiro apresentará: Projeção de capital

necessário para o início das atividades, estimativa dos resultados mensais,

rentabilidade e lucratividade, prazo para retorno dos investimentos e o ponto de

equilíbrio.

4.5.1 INVESTIMENTO DE CAPITAL PRÓPRIO

Cada um dos sócios disponibilizou R$ 90.000,00 de capital próprio para início

das atividades da empresa, somando um total de R$ R$ 180.000,00. O investimento

inicial total será 122.550,00, sendo que haverá prazo para pagamento para as

adequações do bar, restando uma folga no caixa.

TABELA 8 - Investimento de capital próprio

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

Na tabela 8, as instalações englobam todos os gastos para a melhoria do

ambiente como pintura, iluminação, estrutura da cozinha, parte elétrica e acústica

para suportar a estrutura de som, adequando-o aos padrões para segurança dos

clientes e do ambiente e assim deixando-o no padrão desejado. O quesito

equipamentos engloba todos os utensílios necessários para o bom funcionamento

do bar como geladeiras, freezers, computadores, painéis e ipads.
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4.5.2 DESPESAS FIXAS

TABELA 9 - Despesas administrativas fixa

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

4.5.3 DESPESAS

A projeção de despesas da empresa foi elaborada para o primeiro ano de

funcionamento e consequentemente para os próximos cinco anos. A tabela a seguir

demostra a projeção financeira mensal, no primeiro ano de operação.
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TABELA 10 - Despesas primeiro ano

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

Na Tabela a seguir é possível verificar as despesas anuais projetadas para

os próximos cinco anos.

TABELA 11 - Despesas projeção 5 anos
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Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

4.5.4 CUSTOS

Sandromi define custos como
“A avaliação em unidades de dinheiro de todos os bens materiais e
imateriais, trabalho e serviços consumidos pela empresa na produção de
bens industriais, bem como aqueles consumidos também na manutenção de
suas instalações. Expresso monetariamente, o custo resulta da
multiplicação da qualidade dos fatores de produção utilizados pelos seus
respectivos preços.”( Sandromi, 1996, p.113).

Desta maneira o custo é todo valor gasto para a aquisição, e assim realizar a

transformação do produto ou serviço a ser ofertado pelas organizações. Nas tabelas

a seguir podemos visualizar os custos referente ao primeiro ano e em sequência ao

previsto durante 5 anos.
       

TABELA 12 - Custos primeiro ano

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

TABELA 13 - Custos projeção 5 anos

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

4.5.5 PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa é uma ferramenta que permite o controle de todas as entradas

e saídas financeiras do qual a organização necessita registrar para ter um controle

efetivo de suas movimentações.
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Para Andrade, o fluxo de caixa é um instrumento de controle adotado para

acompanhar a movimentação financeira em um determinado período. Sendo assim

na tabela 14 pode-se verificar a projeção de caixa do bar para cinco anos.

TABELA 14 - Projeção fluxo de caixa 5 anos

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018
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4.5.6 BALANÇO PATRIMONIAL

Segundo Iudícibus (1998), balanço patrimonial decorre do equilíbrio do ativo e

do passivo da organização, ou seja, o que ela possui de bens com o que ela tem de

obrigações com sócios, investidores e fornecedores. No balanço patrimonial todas

as contas devem ser vinculadas para cada elemento do patrimônio que lhes

corresponde e agrupadas, facilitando o conhecimento e as futuras análises de

verificação da situação financeira da organização.  

4.5.6.1 COMPOSIÇÃO
O Balanço patrimonial é composto pelos ativos, passivos e patrimônio

líquido. O Ativo corresponde aos bens, os direitos e as demais aplicações de

recursos aplicadas pela organização, capazes de gerar benefícios econômicos

futuros. O passivo origina-se de recursos representados pelas obrigações a serem

repassados a terceiros. O patrimônio líquido equivale aos recursos da própria

entidade, e seu valor é a diferença positiva ou negativa entre os valores do Ativo e

do Passivo.

Sendo assim na tabela 15 está o Balanço Patrimonial do BM&F BAR da

projeção dos próximos cinco anos.



79

TABELA 15 - Balanço Patrimonial projeção 5 anos

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

4.5.7 TAXA INTERNA DE RETORNO

A Taxa Interna de Retorno (TIR), conforme afirma Silva (2009) é a taxa

necessária para igualar o valor de um investimento com seus respectivos retornos

futuros ou saldos de caixa, ou seja, é equiparar a aplicação com a restituição dos

valores frutos de vendas.

O cálculo a ser realizado é uma fórmula na qual, N é a quantidade de

períodos F significa o fluxo de caixa de cada período e o t é o período em questão e

i é a taxa interna de retorno neste caso, os juros são compostos.

FIGURA 6- Fórmula Taxa Interna de Retorno

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018
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No caso do BM&F BAR a taxa interna de retorno mensal necessária está

representada na tabela 13.

TABELA 16- Taxa Interna de Retorno BM&F BAR

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

4.5.8 VALOR PRESENTE LÍQUIDO

O Valor Presente Líquido (VPL) é uma fórmula que visa calcular o valor

presente de quantia a ser recebida no futuro descontadas as taxas de custos. Sua

principal função é analisar a real viabilidade do negócio, observando prazos e o valor

a ser investido. Leva-se em consideração que o valor presente não terá o mesmo

valor no futuro, devido a pontos fundamentais como a movimentação da economia

do país em questão e também pela incerteza de que será recebido.

Calcula-se o VPL através da seguinte fórmula:

FIGURA 7 - Fórmula Valor Presente Líquido

Fonte: Desenvolvida pelos autores - 2018

FC significa o fluxo de caixa de cada período, o i é a taxa de desconto

escolhida e j = 1, observando que os juros para o cálculo é composto.

Na Tabela a seguir pode-se verificar a previsão de valores futuros

relacionados ao BM&F BAR.

TABELA 17 - Valor Presente Líquido

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018
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4.5.9 PONTO DE EQUILÍBRIO

O Ponto de Equilíbrio é um indicador utilizado para demonstrar quanto é

necessário de receitas para fazer frente às despesas. A partir deste ponto é que a

empresa começa a auferir lucro.

O cálculo é efetuado através da seguinte fórmula:

Ponto de Equilíbrio = (Custo Fixo / (Receita – Custo Variável)) x 100
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Os resultados para o BM&F BAR é de R$54.917,99 conforme tabela 18

DEMONSTRAÇÃO DO PONTO DE EQUILÍBRIO

TABELA 18 - Ponto de equilíbrio

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

GRÁFICOS 23 - Ponto de equilíbrio

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

4.5.10 PAYBACK

Payback é um dos indicadores utilizados na análise de retorno de projetos,

verificando o prazo necessário para que o lucro acumulado gere o retorno total do

investimento inicial, podendo ser calculado em dias, meses ou anos.

Para o BM&F BAR o tempo necessário para retorno de investimento são 12

meses, conforme tabela 19.
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TABELA 19 - Payback

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

4.5.11 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

A Margem de contribuição também é conhecida como ganho bruto, pois é o

valor que a organização ganha com a venda de determinado produto já descontando

os custos para a produção. Conforme mostra a tabela 17, referente à previsão de

lucro bruto anual do bar.

TABELA 20 - Margem de contribuição

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018

4.5.12 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A Demonstração de Resultados do Exercício - D.R.E., tem como objetivo

apresentar o resultado econômico auferido pela organização em um determinado

período de tempo.
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TABELA 21 - Projeção D.R.E. 5 anos BM&F BAR

Fonte: Desenvolvida pelos autores, 2018
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5 CONCLUSÕES E ANÁLISE DE VIABILIDADE
Regatando o objetivo geral do presente projeto, buscou-se apresentar um

plano de negócios para a abertura de um bar com o estilo de Bolsa de Valores na

cidade de Curitiba – Paraná. Para isto, realizou-se todo o detalhamento, abordando

as suas principais características bem como o diferencial de atuação. Como já

mencionado no Projeto, terá como diferencial o pioneirismo na cidade de Curitiba

estabelecimento temático inspirado na Bolsa de Valores, com alterações de preços

das bebidas com uma escala programada via sistema.

Além disto, analisado o mercado consumidor entende que a proposta do

empreendimento tem uma excelente aceitação, conforme apresentado na pesquisa

de mercado com 110 pessoas entrevistadas nas quais o grande objetivo percebido é

a “conversa com os amigos” e um local agradável com noites promocionais e lugar

para levar a família obtém um grande índice que também destaca-se, visto que o bar

será destinado a um público mais seleto.

Os parceiros centrais deste projeto são os Foodtrucks, pois os mesmos irão

fornecer os alimentos complementares às ações do bar.

Assim, atingiu-se o objetivo específico proposto em alinhar as ações de

diferentes perfis de consumidores do segmento de entretenimento, realizado por

meio de pesquisas operacionais, com a escolha correta do bairro, com maior

concentração do público - alvo.

As tendências de consumo apontam conforme apresentado no projeto para

um local agradável e descontraído, cuja vantagem competitiva de alterar os valores

das bebidas semelhante a alteração da bolsa de valores, gera a vantagem percebida

de conhecer diferentes sabores com preços justos.

Para que tenhamos todas as comprovações do plano de negócios, houve a

construção das esferas mercadológica, administrativa e operacional, ambas com

foco na operacionalização do Bar BM&F. No plano financeiro nota-se que o indicador

de VPL aponta um retorno do investimento em 12 meses, sendo este favorável para

o segmento.

Diante da análise do mercado na qual se pretende empreender, incluindo

aspectos relevantes mercadológicos, administrativos, operacionais e financeiros,

conclui-se que o negócio é viável, considerando principalmente o cenário realista, o
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qual acredita que seja realmente o mais próximo do desempenho que a empresa

pode obter.
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