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RESUMO 
 

Neste projeto temos como objetivo enfatizar a qualidade de alimentação das 

pessoas de um modo geral, principalmente no meio urbano, que não possuem muito 

contato com produtos alimentícios de qualidade e que não sejam em sua maioria 

industrializados. Do mesmo modo que propagamos a ideia de qualidade na 

alimentação, procuramos também agregar com a sustentabilidade contribuindo com 

processos que não utilizam agrotóxicos na produção de orgânicos, longe de 

substancias que são prejudiciais para a saúde não somente do consumidor, como a 

dos produtores envolvidos, além da fauna e da flora. Atuaremos com o e-commerce 

para atingir em maior escala o público alvo e ao mesmo tempo, a facilidade tanto para 

o cliente como para a empresa no processamento dos pedidos e entrega do produto 

ao seu destino. De acordo com as pesquisas qualitativas e quantitativas realizadas, 

foi possível observar que a maioria dos consumidores de Curitiba, Paraná não 

possuem o hábito de consumir orgânicos pela dificuldade de acesso ao produto ou 

pelo preço de mercado que alegam ser altos. Sendo assim o projeto Família Orgânica 

busca distribuir produtos de melhor qualidade, com máxima eficiência para seus 

clientes, trazendo também o melhor atendimento possível. 

 
Palavras-chave: Alimentação. Industrializados. Sustentabilidade. Orgânicos. E-commerce. 
 

 
 

 



 

ABSTRACT 
 

In this project, we aim to emphasize the quality of feeding of people in general, 

especially in the urban environment, which does not have much contact with food 

products of quality and that are not mostly industrialized. As we propagate the idea of 

quality in food, we also seek to add with sustainability contributing to processes that 

do not use pesticides in the organic production, far from substances that are harmful 

to health of not only the consumer, but also for fauna and flora. We will use e-

commerce to achieve the target public in greater scale, at the same time, facility for 

both the customer and the company, in order processing and delivery of the product to 

their destination. According to the qualitative and quantitative researches carried out, 

it was possible to observe that the majority of consumers mainly from Curitiba, Paraná 

do not have the habit of consuming organics by difficulty in accessing the product or 

the market price they claim to be high. The Organic Family project seeks to distribute 

products of better quality, with maximum efficiency for its customers, bringing also the 

best possible service. 

 
Keywords: Alimentation. Industrialization. Sustainability. Organics. E-commerce. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Sumário executivo 
 
 A Família Orgânica Ltda busca a comercialização de produtos de linha 

alimentícia orgânica, por meio de uma plataforma digital online, proporcionando maior 

comodidade e agilidade para o cliente, este que por vezes para encontrar os produtos 

desse específico nicho, têm dificuldades relacionadas a sua disponibilidade de tempo. 

 Presamos pela saúde do cliente e na qualidade dos alimentos que ele irá 

consumir, bem como na do responsável pela produção, que não estará exposto aos 

químicos comumente usados no cultivo tradicional. 

 O posicionamento estratégico da empresa na capital de Curitiba, assim como 

a padronização da grade de produtos e das entregas serão fundamentais para manter 

o custo enxuto, e ganhar competitividade no mercado. 

 
1.2 Definição do tema e problema 
 

Esse projeto tem como objetivo apresentar uma plataforma online para a 

comercialização de produtos da linha alimentícia orgânica em Curitiba, bem como a 

sua contribuição na saúde resultando em uma melhoria na qualidade de vida. 

 Evidenciar as vantagens no consumo do produto orgânico, tanto para o 

consumidor, que irá aderir a uma dieta livre de agrotóxicos, hormônios sintéticos, 

pesticidas e herbicidas que favoreçam seu crescimento de forma não natural, quanto 

para o agricultor que não irá se expor aos mesmos químicos usados, que prejudicam 

a sua saúde, além de deteriorarem o solo e a água. 

Neste contexto, o uso do meio digital proporcionará a facilidade de compra e 

acesso viável aos consumidores que não possuem muito tempo hábil de se deslocar 

para obter o produto em horários comerciais, e a vantagem competitiva de preço para 

o acesso facilitado a um público de menor poder aquisitivo. Os produtos 

comercializados pela Família Orgânica têm o intuito de atender desde grandes 

famílias até as pessoas solteiras, a preços acessíveis. 
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1.3 Objetivo geral 
 
 A presente pesquisa tem por objetivo analisar a viabilidade de vender produtos 

orgânicos em uma plataforma digital online. 

  
1.4 Objetivos específicos 
 
 Verificar a viabilidade financeira do negócio; 

 Averiguar o interesse do público na compra de produtos orgânicos; 

 Vender aos consumidores produtos frescos e de qualidade a um preço 

acessível. 

 
1.5 Justificativa do trabalho 
 
 A qualidade na alimentação é um dos fatores que mais impactam na saúde da 

sociedade. Quando é questionado ao consumidor qual o motivo de não seguir uma 

dieta saudável e regrar a alimentação para alimentos isentos de produtos prejudiciais 

à saúde, o que mais é respondido é a questão da falta de tempo e recurso monetário 

para adquirir e consumir esses produtos. Temos como objetivo, criar este negócio com 

o intuito de proporcionar as pessoas a terem a possibilidade de consumirem produtos 

de qualidade. Com a criação da Família Orgânica, podemos também estreitar o 

relacionamento desses consumidores com os produtores responsáveis pelo produto 

que será entregue em suas residências, fazendo com que as famílias consumidoras 

conheçam ainda mais o trabalho e estilo de vida das famílias produtoras. 

O avanço tecnológico tem se tornado cada vez mais evidente no mercado 

mundial, sua presença nos ganhos econômicos e tecnológicos são visíveis. A 

economia digital está tomando posse no cenário econômico, alterando a tomada de 

decisão dos empresários. 

Considerando o sucesso das startups e novos aplicativos de comunicação 

como o Google, Facebook, entre outros, inúmeros empreendedores visam investir em 

plataformas online com o intuito de buscar lucratividade, porém não aplicam um 

planejamento estratégico ou até mesmo um estudo do negócio para desenvolver a 

viabilidade da plataforma. Com base neste processo, o Smartphone são prioridades 

quando o assunto é pioneirismo no negócio, tornando-se uma nova indústria do meio 

digital. Vemos que hoje os smartphones são indispensáveis na vida moderna, se 

tornando um habito diário para a humanidade, como acessório conectado 24 horas 
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por dia nas mãos dos usuários, esta inovação abre novas opções de usos, acessos, 

viralizações ou até mesmo o e-commerce. 

O mercado de aplicativos deve movimentar US$ 6,3 trilhões até 2021 segundo 

estudo da Pew Research, que posiciona no topo da liderança entre os mercados em 

desenvolvimento, de acordo com informações da App Annie, os Brasileiros passam 

cerca de 2 a 4 horas no celular por dia com aplicativos. Em média, 60 a 70 softwares 

são instalados nos celulares. 

Com base neste crescimento, o mercado de aplicativos se torna cada vez mais 

competitivo instigando o público interessado em busca de inovações que 

impressionem os consumidores de smartphones em todo o mundo, principalmente em 

aplicativos de redes sociais e jogos. Por conta de que a maior parte economia do 

Brasil gira em torno dos microempreendedores, as Startups estão se tornando uma 

grande opção para investimento. Tendo em vista o alto crescimento deste ramo, nota-

se grandes oportunidades inovadoras neste setor, associado a inovação no ramo 

tecnológico. 

Com base no conhecimento acima demostrado, nota-se uma grande 

oportunidade de negócio em várias áreas no âmbito tecnológico. Sucedendo o 

objetivo deste trabalho apresentar a viabilidade de uma plataforma para vender 

produtos orgânicos. A padronização dos produtos e produção de cestas facilita o 

consumo por parte do consumidor, usufruindo da praticidade da tecnologia para 

pedido e entrega, com a possibilidade de personalização do produto como um 

diferencial da empresa. 

 
1.6 Metodologia do trabalho 
 

A metodologia escolhida para descrever o funcionamento da empresa foi a 

elaboração de um Plano de Negócios, este irá contemplar a revisão teórica do tema 

abordado, pesquisas de mercado, sendo uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa, 

um modelo do negócio em Canvas, Plano Operacional, Plano de Marketing e Plano 

Financeiro. 
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2. REVISÃO TEÓRICA DO TEMA 
 
2.1 Conceito de empreendedorismo 
 
 A palavra empreendedor tem várias definições, para os de naturalidade latina 

vem do termo imprehendere, no entanto a origem da expressão é francesa, o 

precursor foi o economista Richard Cantillón. Em 1755 definiu na sua renomada obra 

o Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral, que empreendedor é a prática de 

enfrentar riscos e incertezas. 

 Ainda sim após tantos anos sobre o nascimento da expressão, como o autor 

Follion (1998) explica, existe “um notável nível de confusão acerca da definição para 

empreendedor”. Para Kirzner (1973) “O empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, 

encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência, ou 

seja, identifica oportunidades na ordem presente”, enquanto para Schumpeter (1949) 

“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 materiais. ”, apesar de visões que inicialmente podem 

parecer antagônicas, ambos autores e doutores em economia, demonstram que o 

empreendedor deve ter uma eficiente capacidade de identificar oportunidades, seja 

ela para tentar trazer estabilidade ao meio, ou como Schumpeter (1942) explica em 

sua obra “Capitalismo, Socialismo e Democracia” trazer uma “Destruição Criativa”, 

que através das inovações inseridas no mercado, o empreendedor promove 

mudanças expressivas o suficiente para propiciar novos mercados, assim construindo 

um novo cenário de mercado, constatando o papel essencial do empreendedor no 

desenvolvimento econômico no sistema capitalista, por meio da disrupção de antigos 

modelos de negócio, que são constantemente substituídos. 

 
2.2 Empreendedorismo do Brasil 
 
 Não é de hoje que a quantidade de empreendedores é cada vez maior, não só 

no Brasil, mas em todo o mundo, sendo ele uma forma de reduzir o desemprego e 

estimular a economia do país.  

 Chiavenato (2006), diz que o empreendedorismo não é simplesmente o 

fundador de uma nova empresa ou mesmo de um novo negócio, mais do que isso, ele 

é a energia da economia, a alavanca dos recursos, o impulso de talentos, a dinâmica 

de ideias. Além disto o mesmo autor confirma a visão de Dornelas sobre o risco do 
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empreendedor, dizendo que é a pessoa que começa um negócio para realizar uma 

ideia ou projeto pessoal assumindo todos os riscos e responsabilidades. Pode se 

entender a evolução do empreendedorismo no quadro abaixo. 

 

 
Figura 1: Evolução do empreendedorismo  
Fonte: Adaptado de Hisrich e Peters (2004) 
 
 Uma pesquisa realizada pelo Sebrae (GEM) que tem como objetivo avaliar o 

perfil do empreendedorismo de cada país colocou o Brasil em primeiro lugar quando 

o assunto é abertura de novos negócios. Nos últimos 10 anos o empreendedorismo 

no Brasil pulou de 23% para 34,5 isso é comparável com 1/3 da população brasileira. 

A pesquisa ainda aponta que a cada 10 Brasileiros 3 tem o seu próprio negócio. Entre 

2014 para 2015, a PEA (população economicamente ativa) do Brasil variou de 17,2% 

para 21,0%, este avanço foi estabelecido pelo aumento na taxa de empreendedorismo 

nascente, que alterou entre 3,7% em 2014 para 6,7% em 2015. O aumento na taxa 

de empreendedorismo novo foi menor, de 13,8% em 2014 para 14,9% em 2015. Além 

disso, o crescimento da taxa de empreendedorismo nascente está relacionado 

principalmente ao aumento do empreendedorismo por necessidade. 

 A tabela abaixo demostra a evolução e o progresso de empreendedorismo no 

período de 2013 a 2015. Desde 2013 ocorre uma tendência de aumento nos índices 

de empreendedorismo, principalmente a partir de 2013. A taxa aumente de 17% em 

2014, para 21% em 2015. A taxa de empreendedores iniciais também aumente de 

18% em 2013, para 18,9 em 2015. 

  
ESTÁGIO 2014 2015 

Iniciais 17 21 
Nascentes 4 6,7 
Novos 14 14,9 
Estabelecidos 18 18,9 
Total 34 39,3 

Tabela 1: Estágio dos empreendimentos 
Fonte: GEM Brasil 2015 
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2.3 Conceito de e-commerce 
 
 O e-commerce ou comércio eletrônico é uma ferramenta de vendas que vem 

se destacando no mercado, pela sua capacidade de impulsionar o resultado das 

empresas, demonstrando em alguns segmentos até ser essencial para a 

competitividade das organizações, como afirma Balarine (2002, p. 4), “E-commerce 

são transações que ocorrem via internet, através da ligação entre compradores e 

vendedores”, Nakamura (2001, p. 31), acrescenta com “Comércio eletrônico é toda 

atividade de compra e venda realizada com o auxílio de recursos eletrônicos”, pode 

se entender então que e-commerce pode ser uma venda ou compra de informações, 

produtos ou serviços, efetuada pela rede mundial de computadores. 

 
2.4 Conceito de orgânico e agricultura sintrópica 
 
 Em conformidade com a Instrução Normativa nº 007, de 17 de maio de 1999, 8 
e a Lei 659-A de 2000,10: 

“Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária e industrial, todo 
aquele em que se adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos 
naturais e socioeconômicos, respeitando a Alim. Nutr., Araraquara, v.15, n.1, 
p.73-86, 2004 82 integridade cultural e tendo por objetivo a auto sustentação 
no tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais, a minimização 
da dependência de energias não renováveis e a eliminação do emprego de 
agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, organismos geneticamente 
modificados - OGM/transgênicos ou radiações ionizantes em qualquer fase 
do processo de produção, armazenamento e de consumo, e entre os 
mesmos, privilegiando a preservação da saúde ambiental e humana, 
assegurando a transparência em todos os estágios da produção e da 
transformação, visando: a) a oferta de produtos saudáveis e de elevado valor 
nutricional, isentos de qualquer tipo de contaminantes que ponham em risco 
a saúde do consumidor, do agricultor e do meio ambiente; b) a preservação 
e a ampliação da biodiversidade dos ecossistemas, natural ou transformado, 
em que se insere o sistema produtivo; c) a conservação das condições físicas, 
químicas e biológicas do solo, da água e do ar; d) o fomento da integração 
efetiva entre agricultor e consumidor final de produtos orgânicos, e o incentivo 
à regionalização da produção desses produtos orgânicos para os mercados 
locais.” 

 

 A definição de agricultura orgânica pode divergir de região para região, por isso 

em 1963 a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), criaram em conjunto o Codex 

Alimentarius, o programa que estipula o regulamento internacional no setor de 

alimentos, descrevendo os modelos, diretrizes e um formulário definindo as Boas 

Práticas, além da Avaliação de Segurança e Eficácia. Segundo a ANVISA (2016) 

“Seus principais objetivos são proteger a saúde dos consumidores e garantir práticas 

leais de comércio entre os países. ” 
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 O Codex Alimentarius estabelece a agricultura orgânica como um modelo de 

produção integrado, este que promove agrossistemas saudáveis, abrangendo a 

biodiversidade, os ciclos biológicos e o funcionamento biológico do solo. O sistema 

realça a utilização de práticas de administração que empreguem o baixo uso de 

insumos, ponderando a existência de circunstâncias regionais que exigem sistemas 

adaptados para sua realidade. 

 Agricultura sintrópica é um modelo de cultivo agroflorestal que vai além do 

alimento orgânico, o método busca promover um nível de organização e interação 

entre os alimentos que dividem o espaço em que são semeados, propiciando um 

equilíbrio no ambiente, a principal diferença entre a agricultura tradicional e a 

agroflorestal ou sintrópica, é que esta direciona suas atividades para os processos e 

não para a aplicação de insumos, tentando simular um ambiente em que prevalecem 

o comportamento e o crescimento natural das plantas (PASINI, 2017). É possível 

conferir os principais procedimentos da sintropia no agronegócio na tabela abaixo. 

  

Práticas sustentáveis Visão do agroflorastamento  

Uso de fertilizantes orgânicos 

Em situações onde há desequilíbrio 

entre as condições de solo e as espécies 

cultivadas, pode valer-se de adubação 

orgânica, apenas para dar um primeiro 

impulso na sucessão natural. Depois, o 

sistema deve ser apto a realizar 

processos que gerem um saldo 

suficiente para manutenção. O agro 

florestamento tende à exclusão de 

adubos externos.  

Distúrbio mínimo do solo 

O distúrbio (preparo) do solo é a 

intervenção agrícola mais severa e deve 

ser evitada. Para isso, a se vale de 

consórcios completos e da sucessão 

natural para garantir ciclos de colheita ao 

longo do tempo e do espaço 

    



17 

 

Irrigação mínima 

Mesma lógica do uso de fertilizantes. Na 

agrofloresta, a irrigação deve ser mínima 

para que as plantas sejam estimuladas a 

se adaptar e prosperar naquelas 

condições, até que o sistema consiga 

tanto criar seus ciclos de água quanto 

reter umidade no solo. 

Controle natural de pragas e doenças 

A agrofloresta não inclui nenhum 

conceito relativo a pragas e doenças. 

Estas são vistas como indicadores de 

falhas no planejamento ou manejo, que 

acabam levando o sistema à crise. 

Rotação e consórcios de culturas e 

sistemas agroflorestais 

O critério fundamental da agrofloresta é 

a sucessão, com inclusão de espécies 

de todo ciclo de sucessão. 

Tabela 2: Práticas agrícolas do agroflorestamento 
Fonte: PASINI 2017 
 

2.5 Conceito de SWOT 
 

A análise SWOT (strengths, weakness, opportunities e threats, em português: 

Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) é uma técnica de Marketing muito 

utilizada na construção do Planejamento Estratégico, que possibilita o gestor mapear 

todos os elementos incontroláveis, ameaças e oportunidades, do macro ambiente que 

podem intervir nos seus negócios e também, as franquezas e forças do micro 

ambiente (Dornelas, 2005).  

De acordo com Dornelas (2005), “a matriz SWOT descreve uma análise da 

situação atual do negócio e deve ser refeita regulamente, depende da velocidade com 

que seu ambiente, seu setor e sua própria empresa mudam”, para Martins (2006), a 

análise SWOT é um dos mecanismos mais comuns nas empresas voltadas para o 

pensamento estratégico e marketing, é algo relativamente trabalhoso de produzir, 

contudo a prática constante pode trazer ao profissional uma melhor visão de negócios, 

afinal de contas, os cenários onde a empresa atua estão sempre mudando. 

  Ao analisar o mercado, pode-se estruturar uma matriz para apresentar as 

oportunidades, ameaças, fraquezas e forças da Família Orgânica. 
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2.6 Conceito de Canvas 
 
 Canvas é uma ferramenta de gerenciamento estratégico, que possibilita o 

desenvolvimento do modelo de um novo negócio ou um já existente. Inicialmente 

proposto por Alexander Osterwalder (2000), o Canvas surgiu para adaptar as 

organizações às novas mudanças que surgem através da tecnologia e que acaba 

mudando plano de negócio das organizações, dificultando nos acertos das previsões 

futuras. (GAVA, 2014). Para Osterwalder, há uma conexão de conjunto de elementos 

essenciais para obter uma análise lógica do empreendimento. Com a implantação de 

um quadro de negócios, indivíduos com pensamentos distintos possam compreender 

o modelo de negócio de uma mesma forma. 

O desenvolvimento do Canvas deve ser transparente e, ao mesmo tempo 

simples para que as pessoas que estejam acompanhando o quadro tenham uma 

compreensão facilitada. Esta simplicidade ainda assim precisa manter a complexidade 

do desenvolvimento do plano de negócios, colocando seu ponto de vista de forma a 

responder como a organização cria, entrega e captura valores através dos nove 

etapas. Das nove etapas que componham o quadro, podemos encontrar: parceiros 

chave, atividades chaves, recursos chaves, proposta de valor, relacionamento com 

cliente, canais de distribuição, segmento de clientes, estrutura de custos e fontes de 

receitas. Essas etapas devem replicar questões, tais como, qual o segmento de 

clientes, quais as características do segmento e quais os clientes mais importantes 

(OSTERWALDER, PIGNEUR, 2010). 

Parceiros chave: neste quadrante, são definidos quais os parceiros e 

fornecedores que fazem o negócio funcionar, as empresas envolvidas em fornecer os 

materiais essenciais para criação e distribuição do produto, sem perder o foco na 

qualidade (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

Atividades chave: neste quadrante é traçada todas e quaisquer atividades a 

serem realizadas para que o modelo de negócio tenha seus objetivos cumpridos 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

Recursos chave: nesta parte são descritos os bens e materiais a serem 

utilizados para a o negócio funcionar (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

Proposta de valor: Neste quadrante decidimos os produtos e serviços que criam valor 

para a sociedade, tendo vista um determinado segmento de clientes 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 
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Relacionamento com cliente: É determinado qual o tipo de relacionamento que 

a empresa deve traçar para atingir com mais eficácia o segmento de clientes 

específico. Fazer com que o relacionamento se enquadre com o perfil do consumidor 

(LANDT; DAMSTRUP, 2013). 

Canais de distribuição: Aqui é decidido qual como a empresa comunica-se e 

atinge seus segmentos de clientes para entregar a proposta de valor 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

Segmento de clientes: neste bloco são definidos os diferentes tipos e perfis de 

pessoas que a empresa pretende atingir e ter como público alvo (LANDT; 

DAMSTRUP, 2013). 

Estrutura de custo: Neste quadrante são descritos todos os custos necessários 

para a operação do modelo de negócio (LANDT; DAMSTRUP, 2013). 

Fontes de receita: Neste bloco são representadas as receitas que a empresa 

gera de cada segmento de clientes (LANDT; DAMSTRUP,2013).
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3. PLANEJAMENTO DO NEGÓCIO 
 

Segundo Anthony um dos autores mais importantes e bem conhecidos da 

segunda metade de 1900, em seu livro, Sistemas de Planejamento de controle: 

“O planejamento estratégico é o processo de decisão dos objetivos da organização, 

de suas alterações sobre os recursos a serem utilizados para alcança-los e das 

políticas que tem que informar a aquisição, uso e alocação desses recursos. Anthony 

(1967, p.53)” 

O planejamento serve para mostrar como a estratégia empresarial pode ser 

desenvolvida durante o período de tempo de meio e longo prazo. Refere-se ao 

processo de determinação operativa, com base nos dados fornecidos, os objetivos 

alcançáveis em relação aos recursos disponíveis. 

De uma forma mais direta, o planejamento consiste na previsão de uma série 

de decisões coordenadas que têm suas atividades em prol dos objetivos 

estabelecidos. De acordo com Schumpeter (1982, p.113), “as capacidades de inovar, 

introduzindo novas tecnologias, aumentando a eficiência e a produtividade, ou a 

geração de novos produtos ou serviços, são qualidades características dos 

empreendedores”. 

 A definição de planejamento de negócios segundo Branch: 

“O planejamento de negócios é uma parte do chamado planejamento 
compreensivo. Este último representa o raciocínio, a formulação da estratégia 
e de objetivos para dirigir a entidade organizada (não necessariamente 
empresa) para a realização do objetivo. Branch (1962, p.25)”. 

 

A existência do planejamento é diretamente relacionada com o controle, ou 

seja, o processo pelo qual os gestores garantem que os recursos obtidos sejam 

utilizados de forma eficiente e eficaz para a consecução dos objetivos da organização. 

As diretrizes a serem seguidas na escolha de linhas de ação mais adequada para 

atingir os objetivos devem ter em conta as mudanças impostas pelo ambiente interno 

e externo, bem como os recursos que a empresa pode alcançar. Os objetivos são o 

ponto focal, porque representam o que a empresa pretende fazer e qual é a missão a 

ser empreendida. Será, através da estratégia, que estes objetivos serão colocados 

em pratica. 

 A estratégia traçada no desenvolvimento da plataforma online para venda e 

distribuição dos produtos orgânicos que vem das famílias produtoras, tem como 

princípio o processamento de pedidos junto com a disponibilidade dos fornecedores 
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para que possamos ter tempo hábil de realizar a entrega dos produtos de acordo com 

a demanda, envolvendo o mínimo possível de produtos em estoque e entregando um 

alimento fresco além da qualidade diferenciada. Com o projeto sendo desenvolvido 

através da plataforma digital, facilitamos o processo de entrega dos pedidos dos 

clientes limitando os pedidos em um dia da semana e realizando as entregas nos dias 

estipulados de acordo com a disponibilidade dos fornecedores e dos clientes. As 

ofertas da Família Orgânica poderão sofrer constantes alterações devido à 

sazonalidade dos produtos e disponibilidade das famílias produtoras. 

 A estratégia de marketing a ser alcançada é a propagação do conteúdo em 

nichos direcionados, incentivando a qualidade na alimentação e proporcionando o 

trabalho das famílias no campo e o estilo de vida que acabam levando trabalhando 

neste mercado. Com o incentivo ao uso dos produtos sem agrotóxicos e ao serviço 

dos produtores na área rural, temos como meta desenvolver o projeto voltado para a 

sustentabilidade, sendo que, em alguns produtos é desenvolvido o agro florestamento 

ou sintropia ajudando o projeto como um diferencial e contribuindo com a 

responsabilidade social. Ao publicar conteúdos ofertando o produto agregamos 

também com o conhecimento do cliente sobre o produto. 

Ao analisar o planejamento do negócio, o empreendedor vê, na sua essência, 

como um sistema, um “círculo de interdependência” referido a um processo especifico. 

Por sua vez, esse processo pode ser dividido em quatro fases: 

Objetivos: para garantir que uma entidade possa atingir certos objetivos, é 

preciso que eles sejam primeiro formulados com precisão absoluta e, acima de tudo, 

que sejam compartilhados pelas funções gerais da empresa. O não compartilhamento 

dos objetivos pode destruir os processos de planejamento e, assim, provocar a perda 

dos mesmos. 

Planos: para implementação destes objetivos é preciso que, se estes foram 

formulados, sejam formalizados usando ferramentas certas. São exatamente os 

planos. Não é uma coincidência que o plano seja uma ferramenta de controle prévio. 

Integração – Decisão: Uma vez que os objetivos foram formulados e 

formalizados através dos planos, é necessário que estes sejam operativos, ou seja, é 

fundamental que as decisões tomadas sejam realmente colocadas em pratica. De 

fato, os planos são focados nos objetivos por linhas de ação. Será papel do órgão 

executivo transformar esses princípios gerais para a realização dos objetivos em 

ferramentas reais e operacionais. 
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Consequências: a realização dos objetivos, através das decisões políticas 

implementadas no sistema da empresa, sobre operações de gestão irão afetar o 

processo de reformulação do plano para os próximos anos. 

Para que nosso produto seja entregue com qualidade na residência dos 

clientes, decidimos padronizar a entrega através de cestas pré-montadas que 

denominamos de Cesta Família Orgânica, estas estão dividias entre três categorias 

principais: cesta pequena, cesta média, e grande, ainda sim, caso nenhuma atenda 

às necessidades do cliente ele pode personalizar qualquer uma das unidades com 

itens avulsos, ou até montar uma cesta com itens avulsos, respeitando um valor 

mínimo, também podendo customizar a entrega com aquele mesmo pedido de 

maneira periódica, com entregas semanais ou quinzenais por exemplo, contando que 

os padrões de cestas podem ser constantemente alterados em função da 

sazonalidade dos produtos e disponibilização dos fornecedores. 

Os processamentos dos pedidos serão realizados através da plataforma online, 

com o pedido dos clientes e a data de entrega estipulada pelo próprio aplicativo e 

atualizado semanalmente para os usuários.  No caso de alteração das cestas 

padronizadas, avisaremos no aparelho celular do usuário bem como na página inicial 

de compras.  As entregas serão feitas pelos sócios da organização em uma Kombi de 

cor neutra (branca), proporcionado por um dos sócios como automóvel empresarial. 

Na estratégia de entrega dos produtos, viabilizaremos as entregas em dias 

específicos da semana, portanto, o cliente poderá acompanhar as atualizações do 

cardápio no aplicativo e realizar o pedido de quinta-feira após 12:00 até quinta-feira 

12:00 para que exista tempo hábil para processar os pedidos, montar as cestas e 

realizar as entregas na sexta-feira, sábado e domingo. 

Para que este processo de montagem as cestas e personalização de alguns 

pedidos aconteçam de forma eficiente, decidimos utilizar os dias corridos da semana 

para realização dessas tarefas e as entregas em dias específicos.  

 

3.1 MODELO DE NEGÓCIO 
 

 As tradicionais empresas atuantes no ramo de alimentação, como as grandes 

redes de mercado, utilizam o modelo tradicional ou também conhecido como 

Economia da Posse, que tem início com a busca do cliente pelo produto ou serviço, e 

termina depois que a cliente paga e o serviço está feito ou o produto está efetivamente 
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vendido (EXAME 2019), construindo uma relação linear. Por outro lado a Economia 

Associativa busca manter o cliente consumindo seu produto ou serviço, através de um 

modelo de assinatura recorrente, fazendo com que a relação de consumo dure 

enquanto o cliente manter o contrato ativo, recebendo o seu produto periodicamente. 

Pode-se observar uma síntese das principais diferenças no quadro abaixo: 

 
Figura 2: Economia da Posse x Economia Associativa 
Fonte: Exame 2019 
 
 Uma das estratégias usadas para captar e reter cliente é o próprio modelo de 

negócio, método usado por diversas empresas da atualidade, como pontuam 

(COHEN; SERRANO, 2019, p. 20) “Em vez de vender produtos, a nova febre é a 

economia da associação: prestar serviços ou experiências e cobrar mensalidade, 

como num clube. Funcionou para Amazon, Microsoft, Netflix...”, ao invés de todos os 
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meses precisar convencer o cliente a comprar novamente com a empresa, o negócio 

pode se concentrar em apenas prospectar novos clientes. 

 A Adobe é um dos grandes casos de sucesso da aderência do modelo de 

recorrência, após a Apple anunciar que não usaria mais o seu software em seus 

produtos e a quebra do banco Lehman Brothers, fez a organização perder um terço 

do valor de suas ações, caindo de U$47 para U$16 (Época Negócios, 2013), 

sequência de acontecimentos que teve seu desfecho em 2008, deu início a uma nova 

fase na empresa. Em 2012 o lançamento da reestruturação, apostando no modelo de 

assinaturas, e desde então seu valor subiu 400%, alcançaram U$ 100 bilhões em 

2018. 

 No ramo de tecnologia não faltam exemplos, mas nos mais variados segmentos 

do mercado emergem clubes de assinatura, fica nítido que quase qualquer empresa 

pode migrar para esse modelo de negócio, exemplos como: a Home Shave, que envia 

mensalmente lâminas de barbear para a sua residência por apenas um dólar, e foi 

comprada por 1 bilhão de dólares pela Unilever (Exame, 2017), a Nerd ao Cubo, que 

envia mensalmente até 8 itens do mundo nerd para seus clientes todos os meses, em 

pouco mais de 3 anos já espera faturar 60 milhões (ISTO É DINHEIRO, 2016), a 

Leiturinha fundada em 2014, hoje já é o maior clube de livros do Brasil (Exame, 2019) 

com incríveis 150 mil assinantes, ela envia para cada cliente um kit com livros infantis 

mensalmente, a Wine que conseguiu revolucionar o mercado brasileiro no consumo 

de vinhos, equiparando o consumo de vinhos dos seus clientes aos de um europeu 

(Exame, 2019), mesmo o país com um consumo per capita de 2 litros, enquanto um 

vizinho como a Argentina chega a 31,6 litros per capita (DANTAS, 2019). 

 O modelo de negócio da recorrência já se provou como um sucesso, tanto nas 

empresas que nascem nele, quanto as que aderem depois, de acordo com Edgard 

Corona “se não matasse nosso próprio negócio para criar outro, a concorrência teria 

feito”, após decidir sair do padrão tradicional de academias e inovar no ramo com a 

subscrição na Smart Fit. 

 Adotar a Economia Associativa na família orgânica faz parte da estratégia do 

negócio, ao buscar força também na modalidade que fundamentará a empresa.
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4. PLANO DE PESQUISA 
 
 Primeiramente uma pesquisa qualitativa exploratória será desenvolvida e 

aplicada, levantando informações sobre o comportamento do público consumidor de 

produtos orgânicos, entendendo melhor suas motivações e objeções na compra, 

depois uma pesquisa quantitativa será utilizada para confirmar se as informações 

colhidas refletem a realidade dos consumidores do nicho. 

 
4.1 Definição do problema de pesquisa 
 
 A Família Orgânica, que irá se inserir no mercado alimentício, constatou a 

oportunidade de operar neste crescente segmento. Para a instalação do projeto, é 

imprescindível o entendimento por parte da empresa sobre o provável público-alvo, 

buscando entender seus hábitos, levando em conta suas particularidades e 

experiências pessoais, bem como confirmar as seguintes hipóteses sobre o 

comportamento do consumidor: 

 
1. Consumidores de orgânicos compram por aplicativo? 

2. Consumem semanalmente? 

3. O gasto médio mensal é superior a R$ 200? 

4. A compra de orgânicos é motivada pelos benefícios para a saúde? 

5. A compra de orgânicos é motivada pela responsabilidade social? 

 
A pesquisa exploratória/descritiva mista (qualitativa e quantitativa) será a base 

para a fundamentação das características e particularidades do serviço, além de 

apoiar as estratégias utilizadas para atender o público-alvo. 

 
4.2 Metodologia de pesquisa 
 
 As ferramentas utilizadas para a pesquisa foram a pesquisa qualitativa e a 

quantitativa, nessa ordem respectivamente. Segundo Malhotra (2006) a pesquisa 

qualitativa fornece uma melhor visão do contexto do objeto de estudo, através da 

análise de casos que não representam o cenário de modo geral, para que em um 

segundo momento as informações coletadas possam ser utilizadas para projetar uma 

pesquisa qualitativa que irá evidenciar se os resultados obtidos podem ser 

confirmados no restante da população, de modo estatístico, estruturado e que 

permitam uma tomada de decisão estratégica, vide o quadro abaixo: 
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Tabela 3: Comparativo pesquisa qualitativa e quantitativa 
Fonte: Malhotra 2006 
 

  
Primeiramente uma pesquisa qualitativa será executada com a técnica de 

entrevista em profundidade não estruturada, o modelo de entrevista foi adotado por 

possibilitar uma observação ímpar de cada depoimento colhido, sem a interferência 

de opiniões externas, além da dificuldade logística de identificar e concomitantemente 

separar os indivíduos para uma entrevista de Grupo Focal dentro de um espaço 

público. Todos os dados serão gravados integralmente em áudio e depois 

transformados em texto pela equipe, após a limpeza da base de dados uma nuvem 

de palavras será gerada, e as palavras mais repetidas serão selecionadas para a 

extração do contexto em qual ela está inserida, buscando entender o sentimento do 

consumidor. A pesquisa seguirá um roteiro para a condução do tema, sendo realizada 

pessoalmente pelos integrantes da equipe. 

Após a tabulação e conclusão da pesquisa qualitativa, o questionário da 

quantitativa será elaborado e aplicado para analisar se reflete a realidade da 

população. 

 
4.3 Local da(s) pesquisa(s) 
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 O roteiro da pesquisa qualitativa foi aplicado aos entrevistados individualmente 

no mercado municipal de Curitiba em um sábado, no dia 20 de abril de 2019, entre 

7:00 e 10:30 da manhã, o questionário da pesquisa quantitativa também foi aplicado 

no mercado municipal de Curitiba em um sábado, no dia 08 de junho de 2019 entre 

8:30 e 13:00. 

 
4.4 Recursos necessários para a(s) pesquisa(s) 
 

Na pesquisa qualitativa foi necessário o uso de gravadores de áudio, um roteiro 

de pesquisa, um transcritor de áudio em texto e um gerador de nuvem de palavras. 

Na pesquisa quantitativa foi necessária um questionário e uma ferramenta para 

tabulação dos dados. 

 

4.5 Roteiro da pesquisa qualitativa exploratória 
 

1. Quais produtos de linha orgânica mais consumidos? 

2. Quais fatores motivam o consumo da linha de orgânicos? 

3. O que os clientes identificam como um produto orgânico? 

4. Qual os canais de compra que os clientes usam? 

5. Qual a sensação de consumir um produto orgânico? 

 
4.6 Formulário da pesquisa quantitativa 
 
Encontra-se no Anexo 1 
 
4.7 Público alvo das pesquisas 
  
 Visto que o objetivo da pesquisa qualitativa exploratória é estudar e entender 

público quanto a suas características e peculiaridades, não foi estabelecido um perfil 

especifico, além de serem identificados obrigatoriamente como consumidores de 

orgânicos, e que possam ser considerados economicamente ativos, que de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a população que durante 

um determinado período foi empregada, trabalhou por conta própria, exploraram 

alguma atividade econômica com um ou mais empregados, ou até exerceram uma 

ocupação sem remuneração como estagiário, aprendiz, em ajuda a instituições 

religiosas, de cooperativismo, beneficentes por pelo menos 15 horas na semana, e 
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até aquelas que não trabalharam, mas estavam dispostas a trabalhar, e tiveram 

atitudes como inscrição em vagas, consultas em jornais etc. 

 

  
4.8 Cálculo da amostra 
 

Considerando a população de Curitiba como infinita, devido a seu número de 

1.751.907 habitantes segundo o último censo do IBGE em 2010, sendo ela dividida 

entre 52,33% do sexo feminino e 47,67% do sexo masculino. Com um grau de 

confiança de 90%, portanto Z = 1,96 e uma margem de erro de 5% resultou em 384 

indivíduos a serem pesquisados. 

 
                

  
n 
= 

Z^2 * p * q   
     e^2     
   

    
   

  
n 
= 

1,96^2 * 0,4767 *  0,5233   
     0,05^2     
   

    
   

  
n 
= 

3,8416 * 0,2495 
 

 
  

   0,0025  
   

   
    

   

  
n 
= 

0,9583 
   

 
  

   0,0025    
   

   
    

   

  
n 
= 

384     
  

                
Tabela 4: Cálculo da amostra 
Fonte: IBGE – Censo 2010
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4.9 Relatórios e análise das pesquisas 
 
 O roteiro da pesquisa qualitativa foi aplicado em 10 entrevistados, cada uma 

em média durou 15 minutos, todo o material coletado e revisado para a geração da 

nuvem de palavras a seguir: 

 

 
Figura 3: Nuvem de palavras da pesquisa qualitativa 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
 
 Após a criação da nuvem, as quatro palavras mais repetidas dos entrevistados 

foram selecionadas para a extração de um trecho da entrevista de cada um, formando 

assim 40 frases que refletiam a realidade de cada um, permitindo uma visão mais 

clara sobre a posição de cada um deles perante os produtos orgânicos. 

 

Entrevistado Palavra Trecho Sentimento Extraído 

1ª 
Orgânico 
Orgânica 

"Velho do céu, é muito 
melhor, é incomparável um 
inhame orgânico de um 
inhame de um mercado aí 
tendeu” 

Orgânicos tem uma 
qualidade superior, 
mais sabor 
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2ª 

“Eu vou fazer por exemplo 
um bolo, aí é de uma veia 
mais orgânica, de ovos 
orgânicos, uma banana 
orgânica, cara fica outro 
gosto, não tem assim” 

3ª 

“Tal horário eu sei que a 
feirinha vai tá lá, você foi lá 
em São José tá mais 
acessível, porém se bem 
nesse horário eu tiver 
compromisso, é uma semana 
que eu já fico sem comprar 
orgânicos” 

Difícil acesso para 
compra 

4ª 

“Então meu, hoje em dia tá 
bem mais fácil, nos mercados 
estão vendendo produtos 
orgânicos, tem achocolatado 
orgânico, tem a Native que é 
uma marca muito boa não sei 
se vocês já pesquisaram, que 
é orgânica, tipo eles têm a 
marca mãe terra que tem 
aveia, açúcar orgânico” 

Crescimento da oferta 
e acessibilidade dos 
consumidores 

5ª 

"Com a correria do dia a dia, 
meu corpo começou a dar 
indícios de que precisava de 
uma alimentação melhor, 
então adotei o consumo de 
orgânicos, que além de sentir 
mais disposto com energia, 
minha saúde melhorou muito, 
pois consumia muitos 
alimentos processados"   

Orgânico contribuí 
para uma alimentação 
superior 

6ª 

"Com as notícias de doenças 
por causa dos agrotóxicos e 
pesticidas usados nos 
alimentos, me obriguei a 
trocar o jeito de alimentar e 
também os orgânicos são 
muitos mais saborosos" 

Saber que está 
comendo algo 
saudável e saboroso 
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7ª 

"Sou ambientalista, então só 
consumo orgânico há 10 
anos, então minha 
consciência social é tranquila 
e sei o que consumo, hoje 
acho que falta muita 
consciência da galera, quase 
ninguém quer saber de onde 
e como é feito os alimentos e 
seus efeitos pro meio 
ambiente" 

A consciência de que 
está ajudando de 
alguma forma o meio 
ambiente 

8ª 

"Não tem aroma, não tem 
gosto de veneno, eu adoro as 
frutas, a diferença das 
orgânicos é tão visível e 
saborosa, que vale gastar um 
pouquinho a mais" 

Qualidade dos 
alimentos orgânicos é 
superior 

9ª 

"Depois que li uma matéria 
que petróleo é um insumo de 
fertilizantes, fiz a troca pelas 
verduras e frutas orgânicas 
na mesma semana, minha 
saúde hoje está muito 
melhor" 

Consumo de 
alimentos que ajudam 
a ser saudável 

10ª 

"Tenho 2 filhos pequenos e 
eu e minha esposa 
basicamente sempre demos 
alimentos orgânicos para 
eles desde que nasceram, 
nossas famílias tem um 
histórico ruim com saúde" 

Confiança de 
consumir um produto 
com alto valor 
nutricional 

1ª 

Dificuldade 
Difícil 

Dificulta 

“O que eu percebo é a 
questão do selo lá, que é caro 
para você ter, então se o selo 
é caro o produto vai ser mais 
caro, aí eu acho que isso 
dificulta” 

A burocracia encarece 
o produto 

2ª 

“Ah quando é questão de 
orgânico, ai eu estou com 
vontade de fazer sei lá uns 
brócolis, mas quem garante 
que você vai ter os brócolis 
disponíveis porque é difícil” 

Difícil disponibilidade 
e variedade de 
produtos 
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3ª 

“É que uma das maiores 
dificuldades do orgânico é a 
qualidade, porque eles 
estragam mais rápido, então 
uma alface que eu compro, 
tenho que comer em sei lá 
mais ou menos 5 dias, no 
máximo, minha rotina fica 
meio que em cima disso” 

Dificuldade em 
conciliar o tempo e as 
compras 

4ª 

“Eu já tenho que me dividir 
entre trabalho, faculdade, 
família, namorada, dia de 
semana não sobra tempo, e 
fim de semana fica muito 
contra mão para vir aqui no 
mercado comprar entendeu” 

Dificuldade em 
conciliar a rotina e as 
compras 

5ª 

"Às vezes só consigo ir no 
sábado na feira, mais falta 
alguns alimentos, tem que ir 
lá para saber o que tem 
disponível" 

Pouca disponibilidade 
dos produtos 

6ª 

"Difícil achar uma grande 
variedade de produtos 
orgânicos que tenha tantas 
opções, as vezes temos que 
nos limitar a poucos 
produtos" 

Pouca opção de 
alimentos orgânicos 

7ª 

"Tenho que ir no centro 
muitas vezes para comprar 
todas as verduras e frutas 
que quero, mais mesmo 
assim sempre falta" 

Localização longe dos 
consumidores 

8ª 

"O governo tinha que 
incentivar os produtores, os 
produtos seriam mais 
ofertados e não faltariam 
mais" 

Falta de incentivo do 
governo 

9ª 
"Tem essa carência de onde 
comprar os alimentos ou 
refeições de orgânicas" 

Dificuldade de 
encontrar os produtos 

10ª 

"Se tivesse uma do lado da 
minha casa seria uma 
maravilha, mais peço pela 
internet, mais as vezes 
demora demais e falta 
produtos" 

Demora do tempo de 
entrega e baixa 
variedade 
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1ª 

Qualidade 

"Orgânicos são melhores 
cara, desde a questão do 
gosto, tem gosto de comida 
mesmo, até a qualidade, a 
carga nutricional deles" 

Orgânicos tem mais 
sabor e nutrem melhor 

2ª 
“A gente se sente assim mais 
puro digamos assim, ó é uma 
qualidade de vida melhor” 

Produtos orgânicos 
melhoram a qualidade 
de vida 

3ª 

“A qualidade é outra, eu vejo 
assim que meu cabelo 
melhorou a pele melhorou os 
dentes melhoraram” 

Promove melhorias na 
saúde  

4ª 

“São mais focadas tipo para 
aumentar a qualidade de vida 
das pessoas, voltada para o 
bem estar, pra qualidade de 
vida mesmo, que frequentam 
e o yoga, fazem meditações, 
querem procurar um pouco 
mais de qualidade de vida” 

Consumidores tem um 
estilo de vida 
diferenciado 

5ª 

"Treino todos os dias quase, 
os nutrientes dos orgânicos é 
muito superior, isso senti nos 
meus treinos, depois da troca 
dos alimentos" 

Alimentos de alto valor 
nutricional 

6ª 

"Uso tudo orgânico, é um 
estilo de vida mais saudável, 
isso melhorou muito minha 
vida, pois estava sofrendo 
com alergias, que os 
agrotóxicos causavam" 

Uma melhoria de vida, 
mais saudável 

7ª 

"O sabor é totalmente 
diferente, principalmente os 
morangos orgânicos, são 
mais doces e maiores" 

O sabor como um dos 
maiores diferenciais 

8ª 

"Comer se torna algo mais 
prazeroso, os alimentos 
orgânicos têm um aroma 
muito natural e uma 
qualidade muito melhor" 

Prazer em consumir 
os alimentos 

9ª 

"Um produto de melhor 
qualidade, sabor, cheiro, 
indico para todos, a diferença 
é muito grande" 

Diferenciação dos 
alimentos orgânicos 
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10ª 

"Comecei a cultivar hortaliças 
em casa, justamente por 
experimentar alimentos 
orgânicos, a gente sabe a 
diferença na hora, já no 
manuseio da preparação 
para consumo" 

Mudança do conceito 
orgânico 

1ª 

Caro Cara 
Preço 

“A questão do preço, se é 
caro ou não depende do 
ponto de vista, então se é 
caro, mas você tá comprando 
pensando no que? É tipo 
aquele ditado “se a gente é o 
que a gente come” então eu 
prefiro comer melhor” 

O valor do produto é 
maior, assim como 
seu custo benefício 

2ª 

“Tenho maquiagem orgânica 
também, ela é mais cara, tem 
que tomar muito cuidado 
também, não deixar em 
qualquer lugar porque senão 
ela vai se descompor mais 
rápido, é bem bom assim não 
tenho do que me queixar” 

Orgânicos são mais 
caros, e tem uma 
qualidade superior aos 
inorgânicos 

3ª 

“Eu não como ovo branco, 
não consumo, eu só compro 
do vermelho também 100%, 
hoje em dia só compro 
orgânico também, é mais 
caro? é, mas o sabor é outro” 

Orgânicos são mais 
caros e saborosos 

4ª 

"E no final, se, se você 
colocar na ponta do lápis, o 
que você gasta a mais, você 
economiza em remédio, 
então no final, o orgânico não 
é mais caro, você até 
economiza" 

Orgânicos são mais 
caros para compra, 
mas melhores para 
saúde 

5ª 

"Eu prefiro pagar mais caro 
nos produtos e ter benefícios 
que sei que vão ajudar na 
minha saúde" 

Orgânicos possuem 
melhores benefícios 

6ª 

"O preço é justo, ainda mais 
que falta incentivo do 
governo, acho justo o preço 
dos alimentos, até a forma de 
cultiva-los leva mais tempo e 
cuidado" 

Valoriza a produção 
de orgânicos 



35 

 

7ª 

"Prefiro pagar mais caro e 
oferecer um alimento mais 
saboroso e nutritivo para 
meus filhos, vendo uma 
saúde melhor, tendo menos 
gastos com remédios" 

Recompensa pelo 
preço pagado 

8ª 

"Até pela falta de produtores, 
é claro que o produto será 
mais caro, mais mesmo 
assim os benefícios valem a 
pena" 

Preços mais elevados 

9ª 

"Às vezes o barato pode sair 
caro, por isso prefiro investir 
minha saúde em produtos 
orgânicos" 

Investimento a longo 
prazo 

10ª 

"O preço acompanha a 
qualidade, sendo um custo 
necessário, para me manter 
saudável" 

Preço necessário para 
se manter saudável 

Tabela 5: Depoimentos da pesquisa qualitativa 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
 
 Em seguida a aplicação dos questionários os dados foram tabulados no 
Microsoft Excel, o que permitiu a geração gráfica para melhor entendimento dos 
resultados, que podem ser conferidos abaixo. 
 

 
Figura 4: Pergunta 1 do questionário 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
 

O primeiro ponto abordado no questionário é se o entrevistado consome 

produtos orgânicos. Conforme o gráfico, 62% ainda não consomem 36% já 

36%

62%

2%

Você consome produtos orgânicos?

SIM NÃO NÃO SEI DIZER
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consomem e 2% não souberam dizer se consomem produtos orgânicos ou não. 

Realizar essa análise é importante para dar continuação a pesquisa, em vista que o 

trabalho é sobre orgânicos. 

 

 
Figura 5: Pergunta 2 do questionário 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
 

A segunda pergunta abordada no questionário foi a idade dos entrevistados, com 

intuito de identificar o público alvo. A faixa etária de consumidores de produtos 

orgânicos que possuem de 31 a 40 anos é de 36%. Dentre as pessoas de 41 a 50 

anos, 31%. Já 17% representam as pessoas de 51 a 60 anos, 11% menos que 30 

anos, e os outros 5% têm mais de 61 anos. 

 

36%

31%

17%

11%

5%
Qual sua idade?

31 A 40 ANOS 41 A 50 ANOS

51 A 60 ANOS MENOS DE 30 ANOS

MAIS DE 61 ANOS
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Figura 6: Pergunta 3 do questionário 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
 

Tendo em vista que os produtos orgânicos, em sua maioria, possuem um custo 

elevado comparado aos produtos convencionais, identificamos qual a renda em 

familiar dos entrevistados. Dentre eles, 30% possuem renda familiar entre 7 e 8 

salários mínimos, 22% entre 9 e 10 salários mínimos, 19% entre 5 e 6 salários 

mínimos, 16% entre 3 e 4 salários mínimos e 13% acima de 10 salários mínimos. 

 

 
Figura 7: Pergunta 4 do questionário 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
 

13%

22%

30%

19%

16%

Qual sua renda familiar em salários mínimos?

Acima de 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

ENTRE 9 E 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

ENTRE 7 E 8 SALÁRIOS MÍNIMOS

ENTRE 5 E 6 SALÁRIOS MÍNIMOS

ENTRE 3 E 4 SALÁRIOS MÍNIMOS

4%

6%

13%

17%

3%22%

31%

1%
3%

Qual bairro você mora?

Bairro Novo Boa Vista
Boqueirão Cajuru
Cidade Industrial de Curitiba (CIC) Fazendinha-Portão
Matriz Pinheirinho
Santa Felicidade
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A localização da demanda é essencial para identificar o modelo de entrega e a 
previsão dos custos de deslocamento até o consumidor. Portanto, verificamos que 
conforme o gráfico, 31% dos respondentes moram na Matriz, 22% no Fazendinha-
Portão, 17% no Cajuru, 13% no Boqueirão, 6% no Boa vista, 4% no Bairro Novo, 3% 
no Cidade Industrial de Curitiba (CIC), 3% em Santa Felicidade e 1% no Pinheirinho. 

 

 
Figura 8: Pergunta 5 do questionário 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
 

A previsão de demanda é um dado importante para o planejamento organizacional, 

sendo assim, identificamos que 52% dos entrevistados compram semanalmente 

produtos orgânicos, 23% compram de 4 a 6 vezes por semana, 11% de 2 a 3 vezes 

por semana, 8% mensalmente e por fim, 6% quinzenalmente. 

 

 
Figura 9: Pergunta 6 do questionário 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
 

11%

23%

0%
52%

6%
8%

Com que frequência você compra?

2 a 3 vezes por semana 4 a 6 vezes por semana

Diariamente Semanalmente

Quinzenalmente Mensalmente

7%

21%

25%

33%

14%

Qual valor você gasta em média por mês?

De R$ 30,00 A R$ 80,00 De R$ 81,00 A R$ 130,00

De R$ 131,00 A R$ 180,00 D2 R$ 181,00 A R$ 230,00

Mais de R$ 231,00
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Com a média de gastos mensais do consumo de orgânicos nas casas familiares, 

é possível estimar a quantidade de produtos que serão demandados. Com isso, 33% 

gastam em média de R$ 181,00 a R$ 230,00, 25% gastam de R$ 131,00 a R$180,00, 

21% de R$ 81,00 a R$130,00, 14% mais de R$231,00 e o restante de R$30,00 a 

R$80,00.  

 

 
Figura 10: Pergunta 7 do questionário 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
 

Identificar a forma que os produtos são comercializados é essencial para descobrir 

a porcentagem do público consumidor atingido. De acordo com o gráfico abaixo, 

identificamos que 67% dos entrevistados adquirem produtos orgânicos através de 

feira compro e levo, 22% em mercados, 9% online e 2% em feiras compro e recebo. 

 

22%

67%

2%

9%

Como você adquiri produtos orgânicos?

MERCADOS FEIRAS COMPRO E LEVO

FEIRAS COMPRO E RECEBO ONLINE
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Figura 11: Pergunta 8 do questionário  
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
 

A última questão abordada no questionário é referente ao público que realiza suas 

compras através do Smartphone, o qual a família orgânica concentrará suas 

atividades. Sendo assim, concluímos que dos entrevistados 92% compram produtos 

por aplicativos no smartphone, 7% não compram e 1% não possui celular.   

 
4.9.1 Análise e conclusões da pesquisa qualitativa 
 
 Essa fase do projeto foi de suma importância para o direcionamento e a 

continuidade com a pesquisa quantitativa, pois elucidou a equipe sobre as 

singularidades dos potenciais clientes, e viabilizou a fundamentação do 

direcionamento da pesquisa quantitativa. 

 O critério empregado agrupou o sentimento dos quatro entrevistados em quatro 

grupos, relacionando cada um com a respectiva palavra, ainda sim mantendo sua 

originalidade em relação ao produto orgânico. 

 Pode-se destacar que de modo geral todos os entrevistados reconhecem a 

superioridade na qualidade; no sabor; na nutrição e nos benefícios a saúde do 

produto, em comparação aos inorgânicos, que existe uma sensibilidade a preço pelos 

entrevistados, que identificam o produto como mais caro, mas que em sua maioria 

entendem que o preço é maior pelos benefícios que eles trazem a saúde, e que sua 

acessibilidade assim como seu consumo é maior, devido a sua maior perecibilidade e 

menor oferta. 

 

92%

7% 1%

Você compra produtos em geral por aplicativos no 
Smartphone?

SIM NÃO NÃO TENHO CELULAR
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4.9.2 Análise e conclusões da pesquisa quantitativa 
 
 A aplicação do questionário presencialmente pela equipe proporcionou 

algumas vantagens como a possibilidade de retirar perguntas como sexo, deixando o 

questionário mais dinâmico e prático de ser aplicado, foi descartado o perfil que não 

consome orgânicos durante a pesquisa sendo assim um total de 243 pessoas 

abordadas, porém apenas 87 tiveram a aplicação completa do questionário. 

 Os dados contribuíram ricamente para o entendimento do público alvo, vale 

ressaltar a concentração de 84% das pessoas que estão entre 31 e 60 anos, tornando 

plausível a ideia de que é o público é mais maduro, que 74% das pessoas possuem 

uma renda familiar de 7 salários mínimos ou mais, indicando um público de maior 

poder aquisitivo, e que apesar de mais de 90% do público consumir produtos em geral 

pelo celular e ter uma compra regular dos produtor orgânicos, não fazem compras de 

um modo geral desse nicho pela internet.
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5. CANVAS 
 

 
Tabela 6: Canvas Família Orgânica 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
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6. ANÁLISE SWOT 
 

 
Figura 12: Análise SWOT Família Orgânica 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019
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7. A EMPRESA 
 

A razão social da empresa é Família Orgânica Ltda, sua visão é “ser referência 

no mercado de produtos orgânicos, tornar acessível a todos alimentos que possuam 

um compromisso com a saúde da geração atual e futura, e a sua missão é “oferecer 

produtos orgânicos, dando ao consumidor mais opções e agilidade na hora de pedir 

seu alimento”. 

Objetivos: o objetivo é facilitar e inovar a forma pela qual as pessoas compram 

produtos orgânicos. A família Orgânica pretende estar entre os melhores aplicativos 

de entrega, visando no lucro para a organização. 

Os valores da empresa são transparência de trazer a facilidade das pessoas 

em se alimentar melhor, com sua simplicidade de compra, através de uma 

plataforma online, a missão de entregar um produto de qualidade e de grande valor 

nutricional para dentro de casa e assim fazendo com que a responsabilidade social 

de não estar prejudicando o meio ambiente seja um dos nossos diferenciais. 

A responsabilidade de ser uma empresa que faz com que a sustentabilidade 

seja um foco e de nossos produtos trazer benefícios a nossos clientes, considerando 

as práticas em relação ao meio ambiente e escassez de recursos naturais, gerando 

assim uma compensação para toda a cadeia produtiva 

Constituição Legal e Controle Acionário: sociedade limitada – Formada por, no 

mínimo, dois sócios é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. (SEBRAE, 2013). Na sociedade 

limitada os sócios possuem responsabilidade restrita ao valor de suas quotas de 

capital social, sendo eles os responsáveis por responderem pela integralização do 

capital social. Nesta forma jurídica a razão social da empresa deve conter a palavra 

Limitada ou Ltda no final (UNIFAP, 2011). No tema da nova economia, as ligações de 

mercado permeiam aos hábitos empreendedores de forma confusa e complexa, os 

capitais que guiam as atividades imateriais, ligados as competências humanas. 

(Benko, 2002). Nessa ótica, a sociedade pós-capitalista, concebida como do 

conhecimento, demanda um indivíduo universalmente instruído, cujas características 

se concentram em absorver o conhecimento e a sabedoria herdados da tradição 

humana, em paralelo com a ciência do presente e a moldagem do futuro (Drucker, 

2002). Essa pessoa terá que ser preparada para enfrentar o mundo globalizado e 

informacional, ato que requer tanto o saber fazer, como o saber ser. Tais imperativos 
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são determinantes de sobrevivência, contextualizada no aprender a aprender, e 

podem ser traduzidos na prática de geração do crescimento organizacional por meio 

de mecanismos recursivos de formação de competências (Demo, 1994). 

 Descrição do Negócio: de acordo com a Organic Research Centre Alliance 

(ORCA) em 2009, mais de 1 milhão de produtores por todo o mundo se aplicam a 

produção de orgânicos, do qual a maior parte deles vivem em países em 

desenvolvimento. O valor dos produtos orgânicos já certificados se tornou superior a 

U$ 46 bilhões anuais, apresentando um aumento de 10% em 2009. Produtos que 

aderem o cultivo globalizado já estão atentos em trazer ao cliente um produto com 

mais qualidade de vida, adotando o cultivo orgânico. A Família Orgânica tem a 

finalidade de apresentar ao consumidor uma nova forma de gerar uma reeducação 

alimentar ao consumidor, tendo em vista a venda de orgânicos com entregas a 

domicílios através de um aplicativo. 

Público Alvo: são as pessoas que visam a qualidade de vida e em sua maioria 

entendem a alimentação saudável como um investimento, e não um custo. Se 

caracterizam por pertencerem a grupos com um maior poder aquisitivo, porém não há 

divisão de classes no momento de buscar uma alimentação saudável. Nossos 

produtos tem o propósito de estabelecer uma alimentação saudável e totalmente 

orgânico com a finalidade de atrair os consumidores convencionais de orgânico. 
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8. PLANO DE MARKETING 
 

Um plano de marketing tem como objetivo elaborar um plano para comercializar 

produtos e/ou serviços. O plano de marketing é composto por três etapas que, se bem 

aplicadas, proporcionarão aos gestores tomar decisões seguras para alcançar 

objetivos e metas definidas. O plano de marketing estabelece os objetivos de 

marketing da empresa e sugere estratégias para cumpri-los (WESTWOOD, 1997, 

p.19). 

De acordo com John Westwood, o plano de marketing é uma espécie de GPS, 

de modo que mostra o caminho a ser seguido, levando em conta um conjunto de sub 

planos, como: Ambientes demográficos, Econômico, Tecnológico, Político, Legal, 

Natural e Sociocultural. 

É de extrema importância realizar um plano de marketing, de forma que através 

dele os objetivos estratégicos serão obtidos, além disso, será analisado as 

oportunidades e se o negócio é viável. Pode-se definir que é um plano de ação, 

documento escrito, conteúdo sistematizado e estruturado, e define claramente os 

campos de responsabilidade e estabelece procedimentos de controle. 

 

8.1 Necessidades a serem atendidas 
 

O aplicativo deseja tornar mais fácil a forma com que os consumidores de 

produtos orgânicos compram os seus alimentos e também a praticidade. O intuito da 

organização é fazer com que seus clientes tenham um acesso rápido e fácil às 

informações, otimizando tempo e recurso de ambos. 

 

8.2 Público alvo 
 

Segundo o jornalista e escritor Hugo Rocha, público-alvo é um grupo de 

pessoas que compõem o perfil de consumidores para o qual um determinado negócio 

se destina.  

 A família orgânica tem como foco consumidores que buscam qualidade de 

vida, bem-estar e preocupam-se com a preservação do meio ambiente. O perfil de 

pessoas que seguem esse estilo costumam ser entre 25 a 45 anos. 
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8.3 Análise ambiental 
 

Dornelas (2008) relata que a análise de mercado é considerada por muitos, 

uma das mais importantes secções do plano de negócio, e também a mais complicada 

de executar, de forma que todo o plano de negócio tende a depender de como a 

empresa abordara o seu cliente, com intuito de se diferenciar das concorrentes, 

agregando mais valor à sua organização. Conforme Chiavenato: 

“[...] podemos dizer que o ambiente é o contexto em que a organização está 
inserida. O meio ambiente ou o contexto ambiental representa todas as forças 
externas que influenciam as organizações e seu comportamento. Nesse 
sentindo o ambiente é algo vasto, imenso, complexo, mutável e 
desafiador.com essas características complexas o ambiente traz incerteza à 
organização. Essa incerteza não reside no ambiente, mas na percepção das 
pessoas que dirigem ou trabalham nas organizações. De um ponto de vista 
mais amplo, o ambiente não é somente composto de outras organizações, 
mas também de um complexo de forças e variáveis interagentes – 
econômicas, tecnológicas, culturais, legais, políticas e demográficas – que 
são fenômenos ambientais que formam um campo dinâmico de forças que 
apresentam um efeito sistêmico e resultantes que nem sempre podem ser 
previstas”. (CHIAVENATO, 2004, p.31) 

 

8.4 Análise do macro ambiente 
 

 De acordo com Daft: 

“O ambiente geral representa a camada externa do ambiente. Essas 

dimensões influenciam a organização com o tempo, mas geralmente não 

estão envolvidas nas transações diárias com ele. As dimensões do ambiente 

geral incluem as dimensões internacionais, tecnológicas, socioculturais, 

econômicas e político legais”. (DAFT, 2006, p. 55) 

“O ambiente geral ou macro ambiente é o ambiente maior em que estão 

localizadas as demais organizações. Por ser vasto e comum a todas as organizações, 

o ambiente geral é constituído de inúmeras variáveis” (CHIAVENATO, 2004, p. 32). 

O macro ambiente de uma organização é afetado por fatores externos, como 

aspectos demográficos, socioculturais, naturais, econômicos, políticos/legais e 

tecnológicos, que tem a capacidade de alterar as atividades empresariais, sejam de 

forma negativa ou positiva. Desta forma, vale ressaltar que estas variáveis não 

interferem somente nas empresas, mas em todo o conjunto da sociedade e seus 

modos de agir com a atividade econômica e culturais, uma vez que envolve com os 

materiais relativos a população 

Kotler (2012) afirma que as empresas de grande sucesso reconhecem as 

necessidades e tendências não atendidas, sendo assim, tomam uma decisão para 
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lucrar com elas, e ainda alega que para entrar no mercado é preciso que haja pessoas 

e poder de compra, sedo que este depende do preço, renda da população, poupança 

e da disponibilidade de credito. 

 

8.5 Cenário socioeconômico 
 

 O cenário socioeconômico tem como objetivo analisar e observar o 

comportamento da população diante o assunto do negócio, como pontuam Kotler e 

Keller: 

“A partir de nosso ambiente sociocultural, absorvemos, quase 
inconscientemente, a visão de mundo que define nossas relações conosco, 
organização, a sociedade, a natureza e o universo”. (KOTLER e KELLER, 
2012, p. 81) 

A demanda pelos alimentos orgânicos tem aumentado consideravelmente, 

conforme os dados dos agricultores e feirantes. Esta tal demanda está relacionada a 

um público que está aderindo a alimentação orgânica em seus hábitos diários. Ao 

mesmo tempo o produto gera um público fiel ao consumo de verduras, legumes entre 

outros produtos orgânicos.  

O Brasil é o líder no mercado de orgânicos na América Latina. Contudo, levando 

em consideração a extensão de térrea somente de produtos orgânicos, o Brasil fica 

em terceiro lugar, somente depois da Argentina e do Uruguai, e em 12° no mundo. 

 
8.6 Tecnologia 

 

Com relação a tecnologia disponibilizada, nos dias atuais contamos com o 

sistema operacional Android e IOS, cada sistema possui um ambiente virtual que 

disponibiliza vários aplicativo. O IOS é encontrado nos celulares da marca Apple, por 

sua vez o Android é desenvolvido pela Google, ambas organizações multinacionais 

de muito poder. Como toda empresa de tecnologia, estas organizações estão em 

LISTA DE PAÍSES COM MAIORES ÁREAS EM HECTARES DESTINAS PARA 
AGRICULTURA ORGÂNICA 

1° AUSTRALIA 35.645.038 4° ESPANHA 2.082.173 7° URUGUAI 1.882.178 10° ALEMANHA 1.373.157 

2° ARGENTINA 3.385.827 5° USA 2.031.318 8° INDIA 1.780.000 11° CANADA 1.191.739 

3° CHINA 3.023.000 6° ITALIA 1.908.653 9° FRANÇA 1.744.420 12° BRASIL 1.136.857 

Tabela 7: Área de agricultura orgânica por País 
Fonte: Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica (Ifoam) 
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constantes mudanças, sempre com o objetivo de desenvolver algo melhor, eficiente e 

viral. Fica difícil dizer qual a tecnologia mais eficaz, pois os aspectos como, segurança, 

estabilidade, preço, aplicativos disponíveis e expansão de memória dependem de qual 

finalidade será usado o telefone móvel. 

 

8.7 Ambiente político – legal 
 

De acordo com Chiavenato (2008) o Ambiente Político legal abrange todo o 

grupo de leis e normas que regulam as atividades dos negócios, seja um determinado 

pais ou vários países. Há também as legislações, estaduais, municipais e federais. Na 

legislação de negócio constam três propósitos centrais: proteter as empresas de toda 

e qualquer concorrência desleal, proteger os consumidores de práticas de negócio 

desleais e proteger os interesses da sociedade do comportamento desenfreado das 

empresas (KLOTER, 2000, p. 173). 

 

8.8 Ambiente tecnológico 
 

“Cada empresa utiliza e desenvolve sua própria tecnologia e todas as empresas 

estão envolvidas em um contínuo trabalho de desenvolvimento de novos métodos e 

processos, de novos equipamentos e instalações, o que produz mudança e inovação” 

(CHIAVENATO, 2008, p. 31). 

Para Churchill (2000), “o conhecimento científico, a pesquisa, as invenções e 

as inovações que resultem em bens e serviços novos ou aperfeiçoados constituem 

o ambiente tecnológico”  

Desde os primórdios o mundo vem evoluindo constantemente, nossos 

antepassados sempre buscam e buscaram alternativas para a sua sobrevivência, com 

o objetivo de melhorar e inovar a forma de viver. Há alguns anos atrás a busca pela 

informação do que aconteceu do outro lado do mundo demorava meses, hoje a 

sociedade vive a era da informação, em apenas um clique o mundo já sabe o que está 

acontecendo, tudo está interligado e mais fácil de ser acessado. O astrônomo Carl 

Sagan comenta que, são bilhões e bilhões, não de estrelas, mas de páginas na 

internet. Todas brilhando, não no céu, mas nas telas dos computadores do mundo 

inteiro. Portanto, a tecnologia em maior ou menor grau, impacta todas as pessoas e 

também os negócios. 
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8.9 Análise do micro ambiente 
 

Microambiente é toda a cadeia de relacionamento organizacional, o ciclo de 

oferta e demanda, fluxo de produção ou execução de serviço. Parte dos fornecedores 

e abrange até o consumidor final.  

“[...] o ambiente mais próximo e imediato de cada organização, também 

chamado de ambiente de tarefas ou microambiente – é o ambiente de operações da 

organização, do qual ela extrai suas entradas e no qual ela deposita suas saídas” 

(CHIVENATO, 2004, p. 32). 

Segundo Kotler (1995), microambiente específico é o posicionamento de 

mercado assumido pela organização, conforme afirmativa de Kotler: 

“Cada empresa opera em um microambiente específico, do qual retira seus 
recursos e em que coloca seus produtos ou serviços. Esse microambiente 
constitui uma parte específica do ambiente geral e pode ser denominado 
ambiente de tarefa ou ambiente de operações da empresa. É o nicho em que 
a empresa se situa e procura estabelecer seu domínio. É o ponto no qual 
estão seus mercados imediatos, no qual a empresa obtém recursos e 
comercializa seus produtos ou serviços. No ambiente de tarefa, ocorrem às 
entradas de recursos e as saídas de produtos ou serviços”. (KOTLER, 1995, 
p. 54). 

 
8.10 Clientes 
 

Os clientes “são os usuários dos produtos/serviços produzidos pela empresa” 

(CHIAVENATO, 2008, p. 33) 

Chiavenato (2008) afirma que os clientes são a chave principal para o sucesso 

da organização, ou seja, consumidores finais da cadeia de transações, eles têm o 

poder de derrubar ou impulsionar o negócio.  

Kotler e Armastrong (2003) apontam que o consumidor é caracterizado como 

aquele que compra o produto ofertado, logo, o consumidor é o cliente. De acordo com 

os mesmos autores, são diversos os comportamentos dos consumidores, cabendo as 

empresas que ofertam o produto ou serviço, realizarem o estudo e pesquisa para 

definirem com a máxima precisão requerida para cada negócio estes comportamentos 

O aplicativo da Família Orgânica terá como seus principais clientes o público a 

partir dos 18 anos, tanto feminino, quanto masculino, pois é o público que se preocupa 

mais com a saúde, tento em vista uma vida saudável é mais duradoura. 
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8.11 Concorrência 
 

A concorrência é o sinal de que a empresa deve se destacar entre as demais e 

com isso ter um diferencial no mercado, aprimorando os seus serviços e produtos aos 

seus clientes.  

No ramo de orgânico o aplicativo da família orgânica encontra concorrentes 

diretos e indiretos, os mercados, feiras orgânicas e até mesmo o mercado municipal 

são concorrentes indiretos, em que seus pontos de venda se concentram os produtos 

frescos e prontos para o cliente retirar. 

Com relação a concorrência direta, temos a Cestas Delivery que um site e 

aplicativo de orgânicos, muito semelhante a Família Orgânica que consiste em um 

sistema onde o cliente tem como objetivo pedir os alimentos através de um aplicativo 

ou site. Outro concorrente direto são as empresas que fornecem orgânicos através do 

WhatsApp, sem custo de manutenção porem não aplicam um planejamento de 

marketing, sendo algo bem superficial no mercado.  

 

8.12 Mix de marketing 
  

Segundo Philip Kotler o mix de maketing é composto por quatro 4 P’s, são elas 

ferramentas utilizadas pelos administradores de marketing para desempenhar os 

desejos e necessidades dos clientes, assim como auxiliar a organização alcançar os 

seus objetivos estabelecidos (Kloter, 2006)   

Produto: O produto em questão será alimentos orgânico que proporciona ao 

cliente a possibilidade de pedir o alimento predileto através de uma plataforma online 

(aplicativo ou e-commerce). 

Preço: O custo do orgânico oferecido pela Família orgânica será um preço justo 

no mercado em busca de fortalecer a parceria com o cliente. O aplicativo 

disponibilizado na Apple Store e Google Play será gratuito e disponível para todos os 

públicos. 

Praça: O serviço será disponibilizado através das plataformas IOS e ANDROID, 

e pelos navegadores na internet. 

Promoção: Para atrais mais clientes, é necessário investir na promoção do 

serviço através das mídias sociais. É evidente que o consumo de internet em todos 

os cantos do mundo está a cada dia aumentando, formando uma grande aldeia global. 

As notícias que demoravam meses para chegar até uma pessoa, hoje chega através 
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de segundos. Sendo assim, a família orgânica investira nas mídias sociais para 

realizar suas promoções. Tendo em vista o grande crescimento de mídia social em 

todo o mundo a família orgânica fara parcerias com influenciadores digitais para a 

propagação da marca.
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9 PLANO OPERACIONAL 
 
9.1 Infraestrutura 
 

Uma área física de 20m², onde haverá uma mesa de escritório com 
computadores para controle das operações e do aplicativo, rede de internet sem fio 
em todo ambiente, espaço exclusivo para materiais e montagem das cestas, uma 
câmara fria para possível estocagem de produtos, uma vaga de garagem para o carro 
de transporte dos produtos, recursos essenciais (água, luz, telefone, etc.), espaço de 
trabalho dentro da área prevista para no mínimo 3 funcionários. 
 
9.2 Localização 
 

 Segundo Slack: 

“Uma das decisões mais importantes que uma empresa deve tomar, seja ela 
do setor produtivo ou de serviços, refere-se à sua localização. Esta é definida 
como a “localização geográfica de uma operação relativamente aos recursos, 
a outras operações ou clientes com os quais a empresa interage”. (SLACK, 
1997). 

 O posicionamento estratégico da empresa (1.1 Sumário executivo) é na capital 

do Paraná, Curitiba, localizado a 934 metros de altitude no primeiro planalto 

paranaense, a mais de 110 quilômetros do Oceano Atlântico, distante a 1836 km a sul 

de Brasília, capital Federal. Por se tratar de uma cidade de aproximadamente 2 

milhões de habitantes é a região mais populosa do Paraná e da região Sul, além de 

ser o 8º do país, segundo estimativa populacional calculada pelo IBGE para 2018. 

Com uma porcentagem considerável de pessoas que consomem o produto em 

questão, teremos um espaço físico localizado no bairro Uberaba, na rua Engenheiro 

Ademar Munhoz número 374. A localização do espaço físico se dá ao motivo do ponto 

ser próprio, ou seja, propriedade de um dos sócios. A rota definida pelos fornecedores 

para entrega de seus produtos, passa próximo do endereço definido, facilitando o 

recebimento das encomendas. Optamos por não exercer as atividades em lojas de 

varejo, pois nosso foco é ganhar mercado digital, trabalhando com pedidos sob 

demanda e entregando os produtos com comodidade e facilidade para os 

consumidores.  
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Figura 13: Localização da empresa 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
 
 
9.3 Instalações 
 
 As instalações do escritório não necessitam de reforma, adequando o espaço 

para montagem das cestas, armazenagem dos produtos e processamento dos 

pedidos em sistema. A montagem das cestas é um processo simples que será feito 

com cestas de papel recicladas descartáveis. 

 Os bens que estarão no espaço físico são: mesa exclusiva para separação dos 

ingredientes e montagem das cestas; mesa de escritório com 1 computador e 

materiais de escritório; sacolas descartáveis; refrigerador Consul 2 portas, 519 litros 

modelo CHB53EB;  

 Apesar do nosso objetivo de não manter produtos estocados, observamos a 

necessidade da aquisição de um refrigerador para possíveis estoques que poderão 

acontecer em caso de desistência, problemas operacionais e divergência de pedidos, 

bem como a maior perecibilidade dos produtos e o tempo de entrega que pode 

acontecer em até 3 dias. 
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9.4 Logística 

 

 A logística é sem dúvida uma das áreas mais importantes de qualquer empresa, 

tudo em algum momento precisou ou vai precisar da logística para atingir sua função 

fim, diretamente ou indiretamente, segundo Ballou: 

“A logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e 
armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição 
da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de 
informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de 
providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável”. 
(BALLOU, 2007, p.24) 
 

 Tratando-se sobretudo de uma empresa focada em delivery a logística é 

fundamental para que seja possível atingir os resultados esperados, como Novaes 

(2007) explica, a logística contemporânea também deve constituir parcerias tanto com 

fornecedores como os clientes, buscar incluir prazos antecipadamente ao longo de 

toda a cadeia, otimizar assim os processos para diminuir custos. 

 A localização da empresa foi escolhida estrategicamente para favorecer a 

etapa de receber dos produtos por estar na rota diária de entrega dos fornecedores, 

enquanto recolher os pedidos durante os dias da semana e entregar em dias fixos, 

permite planejar a rota de entrega e garantir um melhor proveito do tempo e do 

combustível usado. 

 Os fornecedores escolhidos para a compra de produtos estão situados em 

Tijucas do Sul, precisamente na Rua Campo Largo, Centro CEP: 83190-000, TADEU 

PIANOWSKI. O outro fornecedor está localizado também em Tijucas no CEP 83190-

000 (https://goo.gl/maps/2GvVLytk5F6rYhDo9), Unnamed Road, EL`DOURADO. 

 

9.5 POLÍTICA DE COMPRA 

 

 A relação de compra estabelecida com os fornecedores são entregas 

realizadas todas as quintas-feiras. Os fornecedores passam pela BR 277, uma via em 

comum para o encontro dos clientes finais como citado anteriormente, facilitando a 

coleta dos pedidos sob demanda. Neste período, os sócios integrantes têm como foco 

o processamento dos pedidos e o repasse aos fornecedores. Os pedidos realizados 

pelos clientes depois deste período serão entregues na próxima semana de 

planejamento. O tempo estipulado de coleta dos produtos dos fornecedores tem como 
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intuito o tempo hábil no restante dos dias da semana para a distribuição do produto 

final. 

 Mediante negociação com fornecedores, as entregas terão um preço fixo de R$ 

100,00, enquanto permanecer na rota de entrega dos mesmos. A BR 277 é uma via 

de fácil acesso e a rota padrão dos transportes para seus destinos. 

 

9.6 Política de Venda 
 

 Os objetivos primários do planejamento operacional são a implementação com 

sucesso de um aplicativo e um site capaz de processar e gerenciar pedidos, aceitar 

pagamentos online através da plataforma e também disponibilizar a opção de 

pagamento presencial seja ele de cartão ou espécie, a disponibilidade dos itens 

sazonais com imagens ilustrativas dos produtos, a possibilidade da produção na cesta 

personalizada, ou seja, o produto adequado para cada cliente, informações sobre os 

nossos fornecedores e processos de produção e informações das famílias produtoras, 

suas biografias, costumes, história do negócio e processos de produção. 

 A comercialização dos produtos será realizada através de cestas pré-

montadas, divididas entre cesta pequena, cesta média e a cesta grande. A cesta 

pequena é composta por 8 itens sazonais, e a cesta média composta por 12 itens 

sazonais e a cesta grande composta por 16 itens, a opção de personalização de cada 

uma das cestas estará, podendo agregar itens em qualquer uma delas, 

disponibilizamos um desconto de 5% no valor dos itens avulsos quando adicionados 

nas modalidades de cesta pré-montadas, o valor mínimo para a um pedido avulso é 

de R$ 50,00. Para cesta personalizada o cliente encontrará dentro do aplicativo as 

ofertas diárias da loja e poderá selecionar itens que poderão compor a cesta de acordo 

com a disponibilidade, os itens comercializados serão atualizados diariamente 

conforme a disponibilidade dos produtores. As compras realizadas de quinta-feira 

após as 12:00 horas até a próxima quinta-feira até 12:00, serão entregues a partir de 

sexta as 12:00 até domingo as 18:00. A data requisitada para entrega pode ser 

escolhida no momento da compra, sendo possível estabelecer um intervalo de tempo 

de preferência para receber dentre os dias estipulados para entrega. 
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9.7 Armazenamento 
 

 Os produtos serão armazenados no escritório da empresa, aonde também será 

possível montar as cestas, mesmo os produtos sendo frescos e colhidos até no 

máximo três dias antes da entrega, eles ficarão refrigerados na temperatura ideal até 

que chegue o dia de sua entrega, respeitando a Instrução Normativa DIVISA/SVS Nº 

4 DE 15/12/2014 que prevê tanto no artigo 34 quanto no anexo ll do roteiro de 

inspeção, que a temperatura adequada para a categoria de hortifruti e outros é de 

10ºC, tendo sua data de validade repassada pelo fornecedor. 

 

9.8 Produção 
 

 Os produtos oferecidos pela empresa são colhidos em natura pelo produtor 

rural e transportado imediatamente para Família Orgânica. Respeitando o 

atendimento sob demanda, as cestas são produzidas assim que os produtos são 

recebidos com as entregas sendo realizadas durante os três dias posteriores do 

recebimento. 

 

9.9 Plano de contingência 

 
 A análise de risco consiste em avaliar a probabilidade de um evento e as 

possíveis consequências, com intuito de estabelecer uma estratégia preventiva para 

evitar ou precaver que possíveis perdas operacionais, patrimoniais, financeiros 

aconteça. 

 Para que se tenha uma análise de risco é necessário que haja a composição 

dos processos de identificação do risco e de estimativa do risco. A identificação do 

risco é o processo de encontrar, listar e caracterizar os elementos ou fatores do risco. 

O propósito da Avaliação do Risco é priorizar os riscos contra critérios de avaliação e 

objetivos relevantes para organização (FERNANDES, 2011, p.35) 

 Por consequência, plano de contingência é o planejamento preventivo de um 

evento indesejado, com intuito de descrever as medidas a serem tomadas pela 

empresa, evitando que gere maiores prejuízos a corporação, segue abaixo os riscos 

da empresa listados, com seu respectivo plano de contingência: 
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 Para planejar os itens que irão compor as modalidades das cestas, os 

fornecedores disponibilizaram os produtos comercializados durante o ano com a 

estação respectivamente, que pode ser conferida na tabela abaixo. 

 

Produto Época 
Abacate Verão/Outono 
Abacaxi Verão 
Abóbora Cabotiá Primavera 
Abobrinha Italiana orgânica Primavera 
Abóbora de pescoço Primavera 

Riscos Plano de Contingência 

Entregador não atendido 

Encaminhar mensagem ao cliente 

através do aplicativo ou WhatsApp 

solicitando confirmação antes do pedido 

sair para entrega. 

Sinistro Veículos Seguro Automotivo. 

Safra / Climáticos 
Rotatividade de produtos de acordo com 

a disponibilidade de mercado.  

Inadimplência 
Trabalhar apenas sobre demanda, com 

pagamento antes ou no ato da entrega. 

Cancelamento do pedido 

Tentar adequar dentro de um pedido feito 

para a próxima semana, antecipando a 

entrega de um cliente caso os itens 

coincidam, negociando através do 

contato disponibilizado no cadastro, caso 

não seja possível, verificar se os produtos 

podem ser mantidos ainda dentro da 

qualidade aceita para a entrega na 

próxima semana. 

Indisponibilidade do produtor 
Ter mais de um produtor com 

disponibilidade de entrega. 

Tabela 8: Riscos e plano de contingência 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
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Abobrinha Orgânica Primavera 
Açafrão Verão 
Acelga Primavera 
Agrião Outono/Inverno 
Alecrim Orgânico Primavera 
Alface Americana Verão 
Alface Baby Orgânica Verão 
Alface Crespa Verão 
Alface Frizê Orgânica Verão 
Alface Lisa Verão 
Alface Mimosa Orgânica Verão 
Alface Romana Orgânica Verão 
Alho Nacional Outono/Inverno 
Alho Poró Outono/Inverno 
Almeirão Pão de Açúcar 
Orgânico Ano todo 
Ameixa Orgânica Inverno/Verão 
Amendoim orgânico com casca  Primavera 
Arroz agulhinha integral 
orgânico Verão/Outono/Primavera/Inverno 
Arroz cateto integral orgânico Verão/Outono/Primavera/Inverno 
Atemoia Verão/Outono 
Avocado Verão/Outono 
Azeite de Oliva Orgânico Verão/Outono/Primavera/Inverno 
Banana Caturra Verão/Outono 
Banana Maça Organica Verão/Outono 
Banana Ouro Orgânica Verão/Outono 
Banana Prata Verão/Outono 
Batata Doce Verão/Outono/Inverno 
Batata Inglesa Verão/Outono 
Batata Salsa Branca orgânica Verão/Outono 
Batata Yacon Verão/Outono 
Berinjela orgânica Outono 
Beterraba Primavera 
Brócolis Japonês Primavera/Inverno 
Brócolis Ramoso Primavera/Inverno 
Café orgânico Terra Verdi Verão/Outono/Primavera 
Cebola Primavera/Verão 
Cebolinha Verão/Outono/Primavera 
Cenoura Primavera 
Cheiro verde orgânico Verão/Outono/Primavera 
Chuchu Outono 
Coco Seco Verão 
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Coentro Orgânico Inverno 
Cogumelo Portobello Orgânico Verão/Outono 
Couve Chinesa Orgânica Inverno 
Couve flor Inverno 
Couve Manteiga Orgânica Inverno 
Cúrcuma orgânica Verão 
Escarola Orgânica Primavera 
Espinafre Outono/Inverno 
Farinha de Trigo Outono/Inverno 
Feijão Carioca Verão/Outono 
Feijão Vermelho orgânico Verão/Outono 
Funcho orgânico Verão/Outono/Primavera 
Gengibre Outono/Primavera 
Goiaba Vermelha Orgânica Verão 
Hortelã Orgânica Outono/Primavera 
Inhame Orgânico Inverno 
Kiwi Outono/Primavera 
Laranja Bahia Inverno 
Laranja Lima Inverno 
Laranja Pera Inverno 
Laranja Valência Orgânica Inverno 
Limão orgânico Verão/Outono 
Limão Rosa Verão/Outono 
Limão Taiti Verão/Outono 
Maçã Fuji Orgânica Verão/Outono 
Maçã Gala Importada Verão/Outono 
Mamão Formosa Orgânico Primavera 
Mandioca Orgânica Inverno 
Manga Orgânica Primavera 
Manjericão Orgânico Verão/Outono 
Maracujá Orgânico Verão 
Melão Orgânico Verão 
Mexerica orgânica Outono/Primavera 
Morango Inverno 
Nectarina Orgânica Primavera 
Nirá orgânico Outono/Inverno 
Óleo de Soja Verão/Outono/Primavera/Inverno 
Ora Pro Nobis Verão 
Ovos Orgânicos Verão/Outono/Primavera/Inverno 
Palmito Pupunha in Natura Verão/Outono/Primavera 
Pepino Japonês Orgânico Verão/Outono/Primavera 
Pera Williams Orgânica Verão 
Pêssego Orgânico Primavera 
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Quiabo orgânico Verão 
Pimenta Cambuci Verão/Primavera/Inverno 
Pimentão Verde Orgânico Verão/Primavera/Inverno 
Pimentão Vermelho Orgânico Verão/Primavera/Inverno 
Ponkan Orgânica Inverno 
Rabanete Orgânico Outono/Inverno 
Repolho Baby Orgânico Verão 
Repolho Branco Orgânico Verão 
Repolho Roxo Orgânico Verão 
Repolho Verde Orgânico Verão 
Rúcula Orgânica Primavera/Outono 
Salsão orgânico Outono/Primavera 
Salsinha orgânica Outono/Primavera 
Tomate Cereja Orgânico Primavera/Verão 
Tomate Italiano Orgânico Primavera/Verão 
Vagem Comum Orgânica Primavera 
Tomilho orgânico Verão/Outono/Primavera/Inverno 
Vinagre de maça Verão/Outono/Primavera/Inverno 
Vinagre de Vinho Tinto Verão/Outono/Primavera/Inverno 

Tabela 9: Produtos x Safra 
Fonte: Elaborado pelos autores e fornecedores 2019
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10 PLANO FINANCEIRO 
  

O Planejamento consiste em projetar e estabelecer com antecedência as ações 

a serem utilizadas dentro de cenários e possibilidades preestabelecidas, estimando 

os recursos a serem utilizados e atribuindo as responsabilidades, para alcançar os 

objetivos fixados. Os objetivos fixados poderão ser atingidos somente com um sistema 

de planejamento adequadamente estruturado” (HOJI, 2004, p. 385) 

 Para que uma organização tenha sucesso é preciso uma serie de pressupostos 

sejam analisados. Por meio de um plano financeiro será determinado quais serão as 

despesas iniciais, qual será o tempo para que a organização se torne lucrativa e 

quanto será necessário investir. 

 Nesta etapa do plano de negócio serão desenvolvidas tabelas com o intuito de 

gerar hipóteses e pressuposições, sendo calculadas indicadores de viabilidade e 

lucratividade, bem como índices de liquidez, índices de atividade, índices de 

endividamento, índices de rentabilidade, calculados por uma análise financeira 

minuciosa. 

 O plano financeiro deve apresentar como a Família Orgânica se comportara ao 

longo de um período. Conforme Dornelas (2005, p. 64), é importante que se faça uma 

criteriosa análise das reais possibilidades de retorno econômico do empreendimento, 

pois não adianta simplesmente ser líder de mercado se o retorno financeiro não 

compensar o esforço empreendido. 

 Conforme Gitman (1997, p. 297) seja qual for a instância “o investimento inicial 

é a saída de caixa relevante ocorrida no instante zero do investimento proposto de 

longo prazo, que deve ser considerada ao se avaliar um possível dispêndio de capital”. 

 

TABELA – INVESTIMENTO CAPITAL PRÓPRIO 

 
Figura 14: Investimento Capital Próprio 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
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Como explica Dalbello o fluxo de caixa é: 

“um dos principais instrumentos de análise, propiciando identificar o processo 

de circulação de dinheiro através da variação das disponibilidades mais as 

aplicações financeiras, bem como do exame sobre a origem e aplicação do 

dinheiro que aparentemente transitou pela empresa”. (DALBELLO 1999, p. 

60) 

É possível verificar o Fluxo de caixa projetado pela empresa por um período de 

5 (cinco) ano, incluindo suas despesas, custos e receitas no link abaixo, que permite 

uma melhor visualização dos dados. 

https://drive.google.com/file/d/1pDNXIblXmMgaMVF0qi0eRFiUHSI3dCdF/view

?usp=sharing 

Para auxiliar nas projeções da empresa, também foi calculada a taxa interna 

de retorno, que segundo Gitman (1997, p.330) é “...definida como a taxa de desconto 

que iguala o valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial referente a 

um projeto. ” Pode se conferir a conta feita através da fórmula no Microsoft Excel 

abaixo:  

 

Figura 15: Taxa interna de retorno 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 

 
 É possível conferir também as projeções financeiras de ponto de equilíbrio, 
prazo de retorno de investimento e DRE respectivamente na sequência. 

 

Tabela 10: Demonstração do ponto de equilíbrio 
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Fonte: Elaborado pelos autores 2019 

 

 

Figura 16: Demonstração gráfica do ponto de equilíbrio 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Figura 17: Prazo de retorno do investimento 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
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Figura 18: Projeção DRE 
Fonte: Elaborado pelos autores 2019 
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11 CONCLUSÕES E ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 

Tendo como base os dados e informações obtidas no trabalho que tem como 
objetivo de identificar a viabilidade de criar um aplicativo para o e-commerce de 
produtos orgânicos. Foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa onde 
observou-se uma demanda de pessoas que consomem produtos orgânicos dentro de 
Curitiba e possuem interesse em adquirir tais produtos através de uma plataforma 
online. Uma das respostas obtidas dentre os 10 entrevistados através da pesquisa 
quantitativa foi a identificação de 63% são consumidores de produtos não 
transgênicos e somente 36% consomem os produtos orgânicos. Fato este que é muito 
influenciado pelo custo elevado do produto e a falta de acessibilidade. Sendo assim, 
a Família Orgânica analisou a viabilidade da implementação de aplicativo nas 
plataformas online, fazendo com que o usuário tenha um preço acessível e obtenha o 
máximo de satisfação, e ainda, a otimização da distribuição dos produtos ao cliente 
final.  

Depois de elaborados os planos de marketing, administrativo, operacional e 
financeiro, conclui-se que há plena viabilidade financeira para implantação do novo 
aplicativo. 

A Família Orgânica tem como projeção financeira que estima o retorno do 
investimento em 13 meses. 
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Anexo 1 – Questionário pesquisa qualitativa 
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