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RESUMO 

Utilizar o plano de negócios é de suma importância para realizar a abertura de uma 
empresa, pois por meio dele podem-se identificar informações importantes, que 
podem levar ou não a viabilidade do negócio, como por exemplo: TIR, ROI, valor dos 
investimentos, concorrentes, ambientes demográficos, entre outros. O presente plano 
de negócios tem como finalidade identificar a viabilidade de abertura de uma pâtisserie 
em Curitiba, localizada no bairro Batel, onde seu nicho de mercado é atender os 
públicos A e B da cidade. Seu principal foco é fornecer aos seus clientes bolos 
diferenciados e exclusivos. Para a obtenção dos resultados finais, foram realizadas 
pesquisas bibliográficas, estudos e análises ambientais, concorrentes diretos e 
indiretos, como também as pesquisas qualitativas e quantitativas. 

 

Palavras-chave: Confeitaria, doces, bolos. 
  



  

ABSTRACT 

The use of a business plan is very important to verify the viability of opening a 
company, because through it is possible to identify important information which may or 
may not lead to business viability, such as: IRR – Internal rate of return, necessary 
capital, ROI – Return on investment, competitors, demographic environments, and 
many other. The purpose of this business plan is to identify the feasibility of opening a 
pâtisserie in Curitiba, located in the Batel district, where it’s niche market is serving the 
public of A and B classes of the city. Its main focus is to provide its customers unique 
cakes. To obtain the final results, bibliographical research, environmental studies and 
analyzes, direct and indirect competitors, as well as qualitative and quantitative 
research were carried out. 
 
Keywords: confectionery, candies, cakes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Perto do ano 8.000 a.C a panificação já possuía um início de desenvolvimento, 

onde técnicas de fermentação de grãos já eram utilizadas para a produção de diversos 

alimentos e bebidas. 

Baseando-se nestas técnicas, o cientista francês Luis Pasteur desenvolveu, 

no século XVIII, teorias para a produção de fermentos biológicos, que possibilitaram 

a implementação dos processos utilizados atualmente nas indústrias para a produção 

de massas, bebidas e produtos de confeitaria. 

O segmento da panificação teve sua introdução no mercado brasileiro a partir 

do final da segunda guerra mundial, trazido por franceses que imigraram para o Brasil 

e aplicaram aqui seus conhecimentos e experiências.  

As confeitarias e demais empresas de alimentação estão entre os setores 

econômicos mais promissores do país. De acordo com a ABIP - Associação Brasileira 

da Industria de Panificação e Confeitaria (2015), o ápice de crescimento foi no ano de 

2010, registrando um faturamento de R$84,7 bilhões e um crescimento anual de 2,7%. 

Nos anos seguintes, o setor apresentou uma queda no faturamento devido aos 

aumentos nos custos operacionais e a instabilidade política. Porém, mesmo 

registrando uma queda no faturamento, o setor alimentício é um dos poucos que ainda 

registram um bom crescimento, mesmo quando o PIB brasileiro teve resultados abaixo 

do esperado, ou seja, em comparação a outros setores, como a construção civil e a 

agricultura, a panificação teve um crescimento consideravelmente bom.  

Apesar de o setor estar em alta, existe muitos autônomos que exercem seus 

trabalhos em locais fora das normativas estabelecidas pelos órgãos 

regulamentadores, da mesma maneira que não fornecem aos seus consumidores 

notas fiscais, garantia de qualidade e segurança alimentar, além de não possuírem a 

documentação necessária de registro para atuar no segmento alimentício, causando 

uma concorrência desleal para as empresas que seguem à risca as exigências 

públicas e dos órgãos competentes. 

De acordo com um artigo feito pela escritora Adriana Carvalho Pinto Vieira, 

(2015) publicado no site Âmbito Jurídico, o comportamento dos consumidores tem 

mudado. Eles estão muito mais dispostos a pagar um pouco mais caro pelos produtos, 

desde que para isso, estejam assegurados da procedência dos alimentos que estão 

consumindo. 
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2 OBJETIVO 

O objetivo principal deste estudo visa identificar a aceitação deste conceito 

para o mercado, analisar o público alvo e validar os principais aspectos que o 

consumidor leva em consideração na hora da aquisição do serviço. 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Verificar a viabilidade econômica e financeira para se abrir uma confeitaria de 

alto padrão na região nobre de Curitiba, que forneça bolos e doces personalizados e 

exclusivos aos seus clientes.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a demanda por bolos personalizados na cidade de Curitiba. 

 Identificar a demanda por doces especiais na cidade de Curitiba. 

 Quantificar o público alvo de Curitiba. 

 Identificar se há concorrentes diretos e indiretos na cidade de Curitiba. 

 Quantificar os custos de abertura da empresa. 

 Elaborar um plano de negócios. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA 

De acordo com Canella-Rawls (2012, p. 1) o “despreparo gera uma indústria 

de produção sem qualidade e produz um consumidor sem crítica, que leva para casa 

produtos sem qualidade com os quais alimenta a sua família”. Diante desta afirmação, 

pode-se constatar que muitas vezes os consumidores compram em empresas não 

especializadas por um principal motivo: a falta de estabelecimentos que forneçam 

determinado produto.  

Na cidade de Curitiba pode-se identificar inúmeras confeitarias e padarias, 

porém, todas concorrentes indiretas, já que as mesmas não acompanham a mesma 

proposta de produtos e serviços da Thagi Pâtisserie. Os dois principais concorrentes 

diretos encontram-se apenas no estado de São Paulo, os quais são: The King Cake e 

NikkaLindsen. 
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Desta forma, se vê a oportunidade da implantação de uma empresa com 

segmento de pâtisserie em Curitiba, voltado para um público alto padrão e produtos 

com qualidade superior aos encontrados atualmente. 
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3 CONCEITO BÁSICO DO NEGÓCIO 

A Thagi Pâtisserie terá como seu principal objetivo proporcionar aos seus 

clientes uma experiência única no segmento de confeitaria e pâtisserie, oferecendo 

bolos e doces com qualidade excepcional de acordo com as tendências de mercado. 

O negócio estará focado em atender à duas necessidades de seus clientes: Produção 

de bolos especiais para ocasiões especiais e atendimento ao público através de 

espaço físico destinado ao consumo local de doces especiais.  

O foco principal do negócio é a produção e fornecimento de bolos especiais 

voltados para ocasiões especiais, como casamentos, comemorações de aniversários, 

eventos de lançamentos de produtos, entre outros. Estes bolos serão produzidos por 

profissionais qualificados de acordo com as especificações do cliente, sejam estas de 

sabores, formatos e tamanhos.  

Já o foco secundário, porém não menos importante, da Thagi Pâtisserie, será 

o atendimento ao público no local da confeitaria, para consumo no local ou para 

viagem, onde serão oferecidos aos clientes doces finos selecionados, bolos, salgados 

especiais e bebidas quentes e geladas. Este segmento de atividade buscará o 

aproveitamento do espaço e estrutura disponível no negócio de maneira a auxiliar na 

obtenção de receita para pagamento dos custos fixos e variáveis do negócio, bem 

como obtenção de lucro proveniente da venda destes produtos. 

A Thagi Pâtisserie estará localizada em um imóvel locado na Rua Francisco 

Rocha, número 612, bairro batel, de 320 metros quadrados de área construída, em 

um terreno com área total de 1.100 metros quadrados ao custo mensal de 

R$9.000,00."A área construída é composta por um casarão em estilo clássico, com 

sua área interna distribuída ao longo de 2 pavimentos. No pavimento inferior estarão 

localizados o balcão de atendimento ao público em geral, área de consumo composta 

por 22 mesas com 4 poltronas cada, sanitários masculino e feminino, além de caixa 

para recebimento das vendas. 

Já no pavimento superior, estarão localizados a cozinha, depósito, sala de 

descanso para colaboradores, sanitários masculino e feminino, escritório e sala de 

atendimento aos clientes interessados em adquirir bolos e doces para eventos 

especiais. O imóvel conta ainda com uma área externa, localizada nos fundos do 

terreno, onde estará localizado um estacionamento com 15 vagas de garagem abertas 

ao público. Neste ambiente estarão localizadas também uma área para 
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armazenamento de resíduos, bem como infraestrutura necessária para abastecimento 

de gás liquefeito de petróleo (GLP) para atendimento da produção. 

Serão feitas reformas nas áreas a serem utilizadas como cozinha, depósito e 

sanitários de maneira a adequar o imóvel em relação às necessidades do negócio, 

necessidades de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, bem como 

adequar o imóvel de acordo com as regulamentações vigentes nos âmbitos municipal, 

estadual e federal. 

A Thagi Pâtisserie contará ainda em sua estrutura com um veículo utilitário, 

marca Fiat, modelo Fiorino, dotado de compartimento de carga revestido com material 

isotérmico, para efetuar entrega de pedidos, bem como transporte de insumos e 

produtos necessários para a produção dos bolos e doces. 

O horário de funcionamento deverá seguir o disposto na tabela a seguir: 

 

DIA DA SEMANA FUNCIONAMENTO 

Segunda-Feira Fechado 

Terça-Feira Fechado 

Quarta-Feira Aberto das 13:00 às 20:00 

Quinta-Feira Aberto das 13:00 às 20:00 

Sexta-Feira Aberto das 13:00 às 20:00 

Sábado Aberto das 13:00 às 20:00 

Domingo Aberto das 13:00 as 20:00 
Quadro 1 Horário de Funcionamento 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016 

 

 
Figura 1 Localização do Empreendimento 

Fonte: Google Maps, 2016 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo Dornelas (2005, p. 39) “empreendedorismo é o desenvolvimento de 

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

oportunidades. E a perfeita implementação destas oportunidades leva a criação de 

negócios de sucesso”. 

Diante desta definição, pode-se concluir= que o empreendedorismo é a 

materialização de uma ideia. Que após muitas mudanças em seu projeto original e 

com o aperfeiçoamento de pessoas capacitadas, torna-se realidade. 

De acordo com Hisrich e Shepherd (2009, p. 38) “O empreendedorismo 

atualmente é o método mais eficiente para ligar ciência e mercado, criando novas 

empresas e levando novos produtos e serviços ao mercado”. 

Portanto, pode-se afirmar que o empreendedorismo atual permite que os 

consumidores tenham muito mais produtos disponíveis a sua escolha, em decorrência 

disso, quanto mais concorrência, mais benéfico fica aos clientes, pois dessa forma 

eles recebem mais qualidade e possivelmente com um preço mais atraente. 
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5 PLANO DE NEGÓCIO 

De acordo com Salim et’al (2003, pág. 03) o “plano de negócios é um 

documento que contém a caracterização do negócio, sua forma de operar, suas 

estratégias, seu plano de conquistar uma fatia do mercado e as projeções de 

despesas, receitas e resultados financeiros.  

O plano de negócio é uma ferramenta de planejamento, preparada pelo 

empreendedor onde são detalhados os elementos externos e internos relevantes para 

o desenvolvimento de um novo empreendimento, nos quais todas as variáveis são 

apresentadas de maneira organizada para um melhor entendimento. O plano de 

negócio normalmente é utilizado para analisar a viabilidade da empresa, e também 

quando há interesse de captar novos sócios, fornecedores, investidores e fontes de 

financiamento. Sendo assim, ele deve ser simples e direto, e deve conter todas as 

informações necessárias, desde os passos iniciais do negócio, até o fim do seu 

terceiro ano de atividade. 

Além de ser desenvolvido pelo empreendedor, o plano de negócios pode 

consultar outras fontes de informação, obtidas através de consultorias de profissionais 

especializados nas áreas de contabilidade, marketing, direito, controladoria, logística 

e gestão. Podem ser utilizadas também outras fontes, tais como apoio de órgãos 

especializados, livros, artigos científicos, revistas e internet. 

Todos estes fatores são utilizados de maneira a obter um plano abrangente e 

direto. 

5.1 PLANO DE MARKETING 

De acordo com Hisrich et al. (2009), o plano de marketing descreve como a 

empresa distribuirá os produtos ou serviços, assim como serão cotados e promovidos, 

também define como o empreendedor trabalhará de forma eficiente, buscando 

atender as metas e objetivos da organização. 

Para iniciar tal plano, a empresa deve fazer uma análise de mercado nacional 

e local e seguir as tendências ambientais e do setor, incluindo a concorrência.  

Para isso, Hisrich et al. (2009) cita quatro etapas para concluir o plano de 

marketing, são elas: 

 Definir o propósito ou os objetivos. 

 Coletar dados de fontes secundários. 
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 Coletar informações de fontes primarias. 

 Analisar e interpretar os resultados. 

O plano de marketing, busca apresentar ao empreendedor uma diretriz, de 

para onde ir e o que fazer para alcançar os objetivos em um prazo determinado. 

5.2 PLANO OPERACIONAL 

Segundo Hisrich et al. (2009) independente do ramo de atuação, todas as 

empresas devem adquirir um plano operacional, pois é por meio dele que pode-se 

descrever o fluxo de produtos e serviços até o cliente. 

No plano operacional devem-se conter todos os passos para o funcionamento 

da organização, como: estoque de produtos, procedimentos de remeça e o controle 

do inventário, por exemplo.  

É por meio do plano operacional que se podem explicar todas as etapas 

cronológicas da negociação de um produto ou serviço, bem como determinar qual 

será o processo mais adequado de entrega, visando maximizar os lucros da 

organização. 

Por tanto, o plano operacional é a parte de execução do planejamento, por 

isso cada área e cada tarefa a ser desenvolvida dentro da empresa deve conter um 

plano operacional. 

5.3 PLANO FINANCEIRO 

De todos os planejamentos feitos para se verificar a viabilidade das empresas, 

o plano financeiro de acordo com Salim et al. (2003) é o último a ser elaborado e 

também considerado um dos mais importantes, pois é nele que se identifica os reais 

custos da organização, desde os menores até os maiores, como: Imobilizado 

tecnológico, matéria prima, investimento no conhecimento dos colaboradores, gastos 

com a logística, entre tantos outros que se encontram para introduzir uma empresa 

no mercado, como o marketing por exemplo. 

Mesmo que o plano financeiro mostre a possibilidade da empresa ser viável, 

ainda surgem perguntas como: quanto a empresa deve faturar para pagar os seus 

custos fixos mensais? A partir de quanto tempo de introdução no mercado a empresa 

começará a pagar os seus investimentos? Quando ela começará a dar lucro? Todas 
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essas respostas podem ser encontradas no plano financeiro, por isso ele se torna 

indispensável. 

De acordo com Salim et al. Anderson (2003), as empresas devem fazer mais 

de um plano financeiro, ou seja, um otimista e um pessimista, para uma eventual 

possibilidade de crise que o país possa enfrentar ou até mesmo o próprio ramo de 

atuação da empresa passar por uma situação desfavorável, deve estar claro uma 

segunda opção de gestão e gastos.  

Segundo Camila Camargo (2007) para se construir um plano financeiro, deve 

levar em conta alguns pressupostos, como por exemplo:  

 O crescimento da economia continuará lento sem possibilidade de recessão. 

 Não haverá impactos tecnológicos que afetarão nosso produto. 

 O acesso às fontes de capital se manterá de forma a suprir as necessidades 

de recursos independentemente do nível de vendas. 

 O capital de giro necessário para manutenção das operações do 

estabelecimento. 

Neste plano também serão identificados: o break-evenpoint, burned-cost, 

burning-rate, balanço patrimonial, DRE (demonstração de resultado do exercício), 

indicadores de lucro bruto, margem bruta, retorno de investimentos, índice de liquidez, 

etc. 

Como o plano financeiro contém muitas informações de extrema importância 

ao investidor, ele se torna indispensável tanto na abertura das empresas, como no 

caso da necessidade de um empréstimo bancário, por exemplo. Desta forma reafirma-

se a importância do plano financeiro. 
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6 ANÁLISE AMBIENTAL 

KOTLER (2012) afirma que uma empresa precisa conhecer o ambiente a qual 

está inserida, tanto os fatores internos (microambiente), quanto os externos (macro 

ambiente), de tal maneira que possa identificar qualquer fato ou tendência que possa 

afetar a sua habilidade de obter lucro. A qualidade deste estudo impacta de maneira 

significativa na tomada de qualquer decisão, pois é baseada nele que se identifica as 

ameaças e oportunidades do negócio. Cenários são ferramentas para nos ajudar a 

fazer previsões em um mundo de grandes incertezas 

6.1 MACROAMBIENTE 

O macro ambiente, também conhecido pelos fatores externos, são aqueles 

acontecimentos dos quais as organizações não possuem controle, pois estes são 

independes da administração interna das companhias. De acordo com Kotler (2000)o 

macro ambiente consiste em forças demográficas, econômicas, físicas, tecnológicas, 

político-legais e socioculturais que afetam suas operações, vendas e seus lucros. 

Desta forma, portanto, de acordo com o ramo de atuação da empresa esses fatores 

podem influenciar de forma positiva ou negativa na produtividade das organizações. 

Estes fatores são controlados pelo mercado em geral e pelo governo, bem 

como variações da economia interna e externa, além de inovações tecnológicas que 

podem afetar o setor da companhia e seus concorrentes. 

Grande parte dos fatores externos são regulamentados e definidos pelas 

políticas federais, pois é o governo federal o principal responsável pela criação e 

alteração de leis, normas, tributos e regulamentações de mercado. 

Porém, alguns destes fatores não são controlados diretamente pelo governo 

federal. Um dos principais fatores neste segmento é a variação cambial, que é afetada 

tanto pelas políticas adotadas pelo governo federal brasileiro, bem como pelas 

políticas externas a nível mundial.  

Durante a análise do macro ambiente, devem-se abranger os seguintes 

fatores: 

Economia: os mercados dependem tanto do poder de compra como dos 

consumidores. O ambiente econômico depende destes fatores já que seus fatores 

podem afetar o poder de compra dos consumidores e seus hábitos de consumo. 
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Devem-se abranger as tendências do PIB, renda disponível da população, fatores 

cambiais, índices de desemprego, etc. 

Tecnologia: Entre a análise macro ambiental, deve-se analisar e considerar 

os possíveis avanços tecnológicos e a sua velocidade de evolução, possibilitando ao 

empreendedor avaliar suas tomadas de decisão e preparar-se para as possíveis 

variações tecnológicas. 

Sociocultural: A análise das variações culturais é de grande importância para 

o empreendedor, de maneira que possibilite a identificação de comportamentos de 

mercado, bem como possíveis migrações populacionais, ou mudanças de ideologia 

da população, que podem, por exemplo, fazer com que os consumidores deixem de 

adquirir um determinado produto ou categorias de produtos em prol de outros. 

Demografia: A partir das informações e variações demográficas de 

determinada região, pode-se haver variações de demanda em função de 

encolhimento ou aumento populacional, concorrência, entre outros fatores, de 

maneira a prejudicar ou beneficiar o empreendimento em questão. 

Político-Legal: As medidas adotadas pelo governo Federal, Estadual e 

Municipal, bem como órgãos internacionais, em relação a normas, leis, acordos e 

regulamentações podem afetar de maneira positiva ou negativa as ações a atuação 

da empresa em relação ao mercado interno e externo. 

Ecologia: É de responsabilidade da companhia em questão a observação, 

atendimento às normativas impostas, bem como a fiscalização das ações que possam 

resultar em poluição ambiental, já que as ações e políticas de controle da degradação 

do meio ambiente são de extrema importância para a ecologia e também para a 

demografia da região. 

6.2 MICROAMBIENTE. 

Segundo Maximiano (1997), o ambiente externo próximo da organização, ou 

microambiente, é também um ambiente externo, porém, muito mais próximo da 

empresa em questão. Este segmento compreende outras organizações do mesmo 

setor de atuação, fornecedores, clientes, sindicatos, stakeholders e outros tipos de 

fatores, que afetam ou são afetados diretamente pela organização. O microambiente 

é composto por diversos fatores, entre eles podem-se destacar os seguintes: 



24 
 

Mercado e clientes: Os clientes normalmente utilizam o seu dinheiro como 

moeda de troca por produtos e/ou serviços das organizações. Estes clientes podem 

ser tanta pessoa física, bem como pessoa jurídica, que compram os produtos para 

uso interno ou para revenda. 

Associações de classe: As associações de classe formam importantes 

meios de fortalecimento de um setor. São responsáveis pela interação entre diversas 

companhias concorrentes de um mesmo setor, causando o fortalecimento da classe 

em defesa de seus interesses perante entidades e órgãos externos, como por 

exemplo, sindicatos de trabalhadores, governos federais, estaduais e municipais. 

Clubes de lojistas, câmaras de comércio, sindicatos patronais e associações de 

empresas são considerados participantes deste setor; 

Concorrência: A concorrência é a principal fonte de ameaça para qualquer 

empresa. É necessário que o empreendedor acompanhe as ações da concorrência, e 

é importante que este se antecipe às mudanças de seus concorrentes, de maneira a 

mover-se estrategicamente diante dos outros participantes do setor; 

Fornecedores: Os fornecedores formam a base do sistema produtivo de uma 

companhia. Caso a cadeia de fornecedores de uma empresa seja deficiente, todo o 

funcionamento de um sistema de produção será comprometido. Atualmente, devido à 

utilização de sistemas mais modernos de gestão, as organizações buscam estreitar 

laços com um menor número de fornecedores, porém, são fornecedores com maior 

capacidade produtiva, ao contrário das práticas adotadas anteriormente, onde se 

buscava um maior leque de fornecedores menores. 

Sindicatos de colaboradores: Os sindicatos são alguns dos órgãos de maior 

representatividade durante a atuação de uma empresa. São responsáveis pelas 

negociações entre a classe dos colaboradores e a direção das companhias. Podem 

afetar diretamente a administração de um negócio; 

Distribuidores e Concessionários: Dentro da filosofia de qualidade total 

adotada por diversas empresas, os concessionários e distribuidores são considerados 

integrantes do sistema que procuram garantir a satisfação dos clientes. Algumas das 

ações que buscam melhorar a imagem do negócio é o constante treinamento de seus 

colaboradores para o atendimento ao cliente e manutenção de níveis seguros de 

estoques. 
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6.3 AMBIENTE INTERNO 

Fazem parte do ambiente interno todos os setores da empresa, tudo onde a 

direção tem total controle, como por exemplo: setor financeiro, marketing, compras, 

vendas, estoque, etc. 

Segundo Silva (2008 pág. 54) o ambiente interno, consiste nos proprietários, 

empregados, administradores e ambiente físico de trabalho. 

Os elementos do ambiente interno da organização são explicados da seguinte 

maneira: 

 Proprietários: são as pessoas com direitos sobre o negócio. Pode ser uma 

única pessoa, uma sociedade ou investidores individuais.  

 Empregados: são pessoas que fazem com que uma organização 

desenvolve uma atividade especifica. Segundo Silva (2008 pág. 47) “as 

pessoas são, talvez, o recurso interno mais valioso de uma organização, 

porque elas são sua energia vital”. 

 Administradores: são as pessoas escolhidas pelo alto escalão da empresa, 

que ficam encarregados da gestão geral da mesma, para que assim 

possam garantir que a empresa desempenhe as funções administrativas e 

operacionais adequadamente, buscando assim o alcance dos objetivos 

estabelecidos. 

 

Ambiente físico é o local onde a empresa estará instalada e exercerá suas 

funções principais. 

6.4 ANÁLISE SWOT 

Para Kotler (2000 pag. 98) “A avaliação global das forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças é denominada analise SWOT” e é através de determinada 

matriz que se pode identificar em que setor das empresas devem ocorrer alterações 

estratégicas para melhorar os processos ou até mesmo identificar quando os 

resultados estão sendo positivos. 

Esta ferramenta tem como objetivo principal fazer dois tipos de análise, sendo 

elas: análise do ambiente interno e externo. 

Para Kotler (2000), todo negócio precisa avaliar periodicamente suas forças e 

fraquezas, para que assim, as organizações possam fazer as mudanças necessárias 
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em determinados setores. Na análise do ambiente interno são examinadas as forças, 

que diz respeito às vantagens que a empresa possui sob seus concorrentes, bem 

como as fraquezas das organizações, onde descrevem ás desvantagens que a 

empresa tem em relação aos concorrentes. 

De acordo com Daychouw (2010) o ambiente externo pode representar 

oportunidades e ameaças ao desenvolvimento do plano estratégico das organizações. 

Na análise do ambiente externo, são examinadas as oportunidades que segundo 

Kotler (2000 pág. 98) “podem ser classificadas de acordo com sua atratividade e com 

sua probabilidade de sucesso” e as ameaças que é onde se deve manter o foco, pois 

elas são fatores que influenciam diretamente no plano de negócio da empresa. 

Para Martins (2006), a análise SWOT é uma das práticas 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. 

O uso desta matriz deve ser feito a cada um ou dois anos, para aprimorar e 

ganhar competitividade, clientes e alcançar um maior market-share em relação aos 

concorrentes. 

A Thagi Pâtisserie dispõe a seus consumidores muitos pontos positivos. 

Trazer um novo conceito de bolos, por exemplo, é um deles. Além de que os clientes 

terão acesso a um produto exclusivo, que possa descrever a sua personalidade, como 

também muitos sabores e diversos modelos. Por estar situada em uma área central 

de Curitiba, dispõe aos consumidores o fácil acesso a loja, onde poderão consumir 

alguns dos produtos em um ambiente refinado destinado ao seu conforto. 

A questão de trazer um novo conceito ao público Curitibano, apesar de ser 

bastante positivo, em alguns momentos pode ser prejudicial, como por exemplo a 

prática de preços mais altos que a concorrência decorrente de produtos exclusivos e 

a dificuldade em encontrar mão de obra especializada apta a produzir os produtos 

oferecidos de acordo com o padrão de qualidade desejado pela empresa. Esses 

pontos fracos necessitam de um investimento significativo pela administração da 

Thagi Pâtisserie, pois treinar os profissionais é um fator chave para o sucesso da 

empresa, bem como fazer investimentos em marketing, para que a marca apresente 

ao público em geral os seus diferenciais e cresça cada dia mais. 
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Produtos totalmente exclusivos, diferenciados, e que remetem à 

personalidade de cada cliente serão a peça chave do negócio, assim como o catálogo 

que será disponibilizado para consumo na loja.  
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7 MÉTODO DE PESQUISA 

Diante da atual situação econômica e com a crescente evolução do mercado, 

faz-se necessário um estudo de viabilidade e análise de aceitação dos produtos ou 

serviços que se pretende oferecer.  

Diante dessa situação, a pesquisa de Marketing tem um papel fundamental 

na implantação e/ou no planejamento de uma empresa. Segundo Malhotra (2001), 

pesquisa tem como objetivo reunir dados para tomada de decisões e deve trazer 

informações precisas e confiáveis sobre a situação atual do mercado, dando base 

para o planejamento e implantação do plano de negócios de uma nova empresa ou 

criação de um novo produto.  

Existem vários modelos de pesquisas, Campi (2012) defende que todas são 

derivadas de modelos já existentes que foram estudadas e outras ainda em evolução 

por autores que fazem pesquisa constante sobre o assunto. 

Percebe-se que cada empresa adota o modelo de pesquisa que mais é 

adequado ao ramo de negócio, ou aquele que lhe traz uma quantidade maior de 

informações com o menor nível de variação. Mattar (1999) alega que essas 

classificações podem ser utilizadas de forma individual ou simultaneamente, segundo 

ele pode ser classificada quanto: 

 

 A natureza das variáveis pesquisadas; 

 A natureza do relacionamento entre as variáveis; 

 Ao objetivo e ao grau em que o problema de pesquisa está cristalizado; 

 A forma utilizada para colher os dados primários; 

 Ao escopo da pesquisa em termos de amplitude e profundidade 

 A dimensão da pesquisa no tempo. 

 Possibilidade de controle sobre as variáveis em estudo; 

 Ambiente de pesquisa. 

Porém existem autores mais conservadores que sustentam a ideia de que 

apenas três tipos de pesquisa são realmente relevantes. Perin (2000) aponta as 

seguintes pesquisas: exploratória, descritiva e causal, ainda segundo ele, destas, a 

mais utilizada é a pesquisa descritiva. 
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7.1.1 Pesquisa Descritiva 

De acordo com Perin (2000), o foco da pesquisa descritiva é descobrir e 

observar fenômenos, a fim de entendê-los e classificá-los fazendo uma relação entre 

as variáveis para dar suporte às pesquisas experimentais. 

Vieira (2002) escreve que a pesquisa descritiva deve se basear em grandes 

amostras, para ser relevante o suficiente para expor determinados fenômenos, 

embora não tenha obrigação de explicar. Ele acrescenta ainda que as principais linhas 

de estudos nesse caos são: grandes coletas de dados em longos períodos de tempos 

ou um uma única vez, que geralmente são entrevistas, questionários por telefone, 

correio ou pessoal. 

7.1.2 Pesquisa Causal 

Segundo Vieira (2002) pode ser realizada esse tipo de pesquisa quando 

houver uma ou mais variáveis relevantes. Normalmente pretende mostrar porque 

determinado fenômeno acontece. Também conhecida como pesquisa experimental 

consiste em fazer experimentos para verificar a constância dos resultados, e eliminar 

as causalidades. 

7.1.3 Público Alvo da Pesquisa 

O público alvo da pesquisa a ser realizada utilizará como base pessoas entre 

18 e 60 anos, residentes na cidade de Curitiba e região, pertencentes as classes 

sociais A e B, e que possuam o hábito de realizar eventos em família e que costumam 

frequentar confeitarias, bem como aqueles que considerariam frequentar o local e 

consumir estes produtos caso houvesse a instalação de um estabelecimento 

diferenciado na cidade. 

7.1.4 Metodologia 

Para atingir aos objetivos propostos, será realizada uma pesquisa descritiva 

conclusiva, com técnicas qualitativas e quantitativas.  

Para a pesquisa qualitativa será utilizada a técnica de entrevista em 

profundidade que permitirá identificar e analisar aspectos subjetivos relacionados ao 
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projeto. Já na pesquisa quantitativa, as informações serão coletadas pessoalmente 

ou via internet, através de questionário. 

7.1.5 Recursos Necessários 

Para a Pesquisa qualitativa a ser realizada, será necessário o uso de um 

roteiro de perguntas com o objetivo de servir como orientação ao entrevistador durante 

o processo de entrevista junto ao público analisado.  

Já para a pesquisa quantitativa, será necessária a elaboração de um 

questionário de pesquisa (vide anexo 1), o qual será desenvolvido através de uma 

ferramenta virtual chamada Google docs, onde é possível a elaboração de um 

formulário de pesquisa e posterior envio ao público de pesquisa para preenchimento. 

A escolha desta ferramenta se dá pela facilidade de uso, confiabilidade do processo, 

bem como ao final da realização da pesquisa quantitativa, a geração de um relatório 

detalhado de respostas, proporcionando uma melhor análise de resultados.  

7.1.6 Cálculo, Amostra e Abrangência 

Com relação ao cálculo amostral para realização da pesquisa quantitativa 

necessária, serão entrevistadas pessoas com idade entre 18 e 60 anos, pertencentes 

a classe social A e B, que frequentem e/ou gostariam de frequentar confeitarias e 

tenham interesse em adquirir doces e bolos personalizados para aniversários e outros 

grandes eventos, residentes em Curitiba e região. O tamanho final da amostra 

dependerá do nível de saturação atingido durante a pesquisa. 

De acordo com os dados do site Agência Curitiba, o total para esse público é 

711.000. Com um nível de confiabilidade de 95%, e uma margem de erro máxima de 

5%, chegamos a um tamanho de amostra de 196pessoas a serem pesquisadas, 

conforme cálculo a seguir demonstrado. 
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Required Sample Size† 

from: The Research Advisor 

PROBABILIDADE FIXA  ...   Probability of Success: 

       Copyright, The Research Advisors (2006). All rights reserved. 

Tamanho População                 
Universo Nível de confiança =   95,0%           

711.000 3,84146 ① 
 

  
       

Insira o tamanho da população 
(universo). 

Chiquadrado*  
 

  
       

Margem de Erro        

 7,0%         

Tamanho da Amostra: 196 ② 
      

            

Nome original: Sample Size-web.xls 

Disponível em: http://research-advisors.com/documents/SampleSize-web.xls  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS        
       - BOYD, P. C. - By The Numbers= A sample size table (2006) 
*Chiquadrado: teste estatístico criado para avaliar se conjuntos de dados categóricos relacionados 
em tabelas de contingência, diferem do acaso. Tal teste usa como referência a distribuição chi-
quadrado sendo suas propriedades foram primeiramente investigadas por Karl Pearson em 1900.        
FORMULÁRIO 

           
 
① INV.QUI(1-$D$4;1 

            
  

Quadro 2 Cálculo Amostral 
Fonte: Elaborada pelos alunos, 2016 

7.2 A PESQUISA 

O roteiro de pesquisa Qualitativa, Quantitativa e o conceito do negócio 

encontram-se em Anexo I. 

②  𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 =
(𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒))

(𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜2 ∗ (𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 − 1)) + (𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)
 

http://research-advisors.com/documents/SampleSize-web.xls 
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8 ANÁLISE DOS DADOS MACRO ECONOMICOS 

No decorrer das análises do ambiente macroeconômico, serão abordados 

temas como: economia, inflação, câmbio, PIB, entre outros assuntos que impactam 

diretamente na abertura de uma empresa. 

8.1 ECONOMIA 

 Entre alguns dos fatores que determinam o avanço de uma nação, considera-

se a estabilidade política de determinado país como fator primordial para o seu 

desenvolvimento econômico e social. Desta forma pode-se afirmar que no ano de 

2015, em função da descoberta de desvios de dinheiro e casos de corrupção 

envolvendo a maior empresa estatal brasileira, a Petrobras, junto às maiores 

empresas de construção civil do país, gerou um grande cenário de incerteza no Brasil. 

Com a vinda à tona do caso, os bancos internacionais que financiam o 

desenvolvimento das grandes obras cortaram as linhas de crédito a estas empresas, 

causando enorme corte de investimentos e um grande aumento de demissões no 

setor de construção. 

Esta crise trouxe à tona uma grande instabilidade no Brasil, que aliada à 

deficiente política econômica brasileira e um altíssimo nível de gastos públicos, 

culminou na abertura de processo de Impeachment por crimes de responsabilidade 

na emissão de operações de créditos suplementares da presidente do Brasil, Dilma 

Rousseff, agravando ainda mais a instabilidade política e econômica brasileira. 

O processo de impedimento contra a presidente Dilma Rousseff teve seu 

desfecho em 31 de agosto de 2016, onde após um longo período de analises do 

processo e embates entre a acusação e defesa da presidente deposta, houve uma 

votação final no plenário do senado, culminando em impedimento da presidente. 

Desta maneira, portanto, o presidente interino, senhor Michel Temer assumiu a 

presidência da república definitivamente. 

A economia brasileira, no entanto, em função de toda a instabilidade política e 

diversos aspectos econômicos segue em crise, dependendo das novas políticas 

econômicas a serem implantadas de maneira a proporcionar a volta do crescimento 

econômico do Brasil. 

A seguir serão embasados os dados de economia em relação à Thagi 

Pâtisserie: 
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8.1.1 Inflação 

De acordo com o gráfico abaixo, observa-se que durante um período de quatro 

anos, entre 2011 e 2014 o país teve uma taxa de inflação estável, onde as metas 

determinadas pelo Conselho Monetário Nacional possuíam um teto de 6,5% e em 

todos estes anos a taxa de inflação foi alcançada. Fato este comprovado de acordo 

com documento emitido pelo Departamento de Relacionamento com Investidores e 

Estudos Especiais do Banco Central do Brasil em 2015, titulado: Regime de metas 

para a Inflação no Brasil, que exemplifica o seguinte: “Com a introdução do regime de 

câmbio flutuante em 1999 e, num primeiro momento, a desvalorização acentuada do 

Real, a adoção do regime de metas para a inflação em julho do mesmo ano contribuiu 

para estabilizar a inflação. Desde a adoção do regime de metas, a inflação efetiva 

ultrapassou o intervalo de tolerância em 2001, 2002 e 2003. Em 2004, 2005, 2008, e 

de 2010 a 2014, o IPCA ficou acima do centro da meta, mas dentro do limite superior 

do intervalo de tolerância”.  

No ano de 2015, porém, houve um grande salto na taxa de inflação brasileira. 

Esta elevação no índice de preços ao consumidor se deu em função da crise política 

e econômica que se desencadeou no Brasil a partir da metade do ano de 2015. 

Pode-se afirmar que neste período de 2015 o aumento do índice de inflação 

se deu em função da queda de demanda no consumo de bens e serviços pela 

população brasileira. Segundo Samuelson e Northaus (2005), a inflação pela oferta é 

a “inflação originada no lado da oferta do mercado devida a um forte aumento dos 

custos. É também designada por inflação por choques da oferta”. 

A inflação causada pelo aumento dos custos gera uma queda nos 

rendimentos da indústria e comércio, trazendo como consequência o aumento do 

desemprego, fator este que deve ser considerado como um dos principais causadores 

do aumento da taxa de inflação brasileira no ano de 2015. (BERNARDO, 2015) 

Especialistas acreditam que após o afastamento da presidente Dilma 

Rousseff, e com a posse do novo presidente Michel Temer, a crise econômica e 

política pela qual o país atravessa seja contida, e consequentemente a taxa de 

inflação tenha uma desaceleração, possibilitando assim que haja maior estabilidade 

econômica, auxiliando o crescimento sustentável da Thagi Pâtisserie.  
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Gráfico 1 Inflação 
Fonte: IBGE, 2015 

8.1.2 Câmbio 

A variação cambial apresenta um ponto muito importante para a economia 

brasileira. Grande parte disto se dá em função a variação na balança comercial 

brasileira. Com a cotação do dólar mais cara, o cenário tende a ser mais vantajoso 

para as empresas brasileiras, já que o seu produto se torna mais competitivo no 

exterior, auxiliando no volume de vendas e consequentemente nas exportações do 

país. Conforme o gráfico na página a seguir, pode-se afirmar que apesar da crise 

econômica brasileira, a balança comercial brasileira teve um superávit em 2015 de 

US$19,6 bilhões, causado em função da queda do volume de importações por 

consequência da escalada da cotação do dólar ao longo do ano. 

Pode-se ainda afirmar que nos anos de 2011 e 2012, em função da grande taxa 

de crescimento da economia brasileira e do câmbio favorável, houve um grande 

superávit primário na economia brasileira, em função do grande volume de 

exportações de produtos e serviços. 
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Gráfico 2 Balança Comercial em Bilhões 
Fonte: Martello(2016) 

 

Já em relação ao dólar, conforme o gráfico na página a seguir, pode-se afirmar 

que houve uma enorme valorização da sua cotação em relação ao Real entre os anos 

de 2011 e 2015. A chamada explosão da cotação do dólar frete ao real no ano de 

2015 se deve principalmente à crise política e econômica que o país enfrenta, de 

maneira que em função da instabilidade do país, há enorme saída de dólares de 

investidores estrangeiros, através da venda de ações de companhias brasileiras. 

O avanço da cotação do dólar dezembro de 2015, chegou a R$ 3,90 e tal 

informação atinge diretamente os investimentos da Thagi Pâtisserie em função da 

necessidade de importação dos equipamentos necessários para a implantação do 

negócio. (FINANCE ONE, 2014) 

Os equipamentos e máquinas necessárias para a produção dos doces e bolos, 

entre eles fornos, freezers, batedeiras, entre outros, bem como insumos necessários 

para a produção, como a farinha de trigo, necessária para a produção dos bolos, que 

são em sua grande maioria importados em razão da enorme diferença de qualidade 

dos equipamentos em comparação com aqueles disponíveis no mercado nacional.  

Desta maneira, portanto, o fator cambial é de grande importância no negócio 

para a determinação dos investimentos necessários inicialmente para a montagem da 

estrutura produtiva da Thagi Pâtisserie. 

Com o cenário político estabilizado após a saída da presidente Dilma 

Rousseff, o real, moeda oficial brasileira, passou a apresentar maior estabilidade e 

maior poder de compra, fazendo com que a cotação do dólar tenha se estabilizado 

em um patamar mais baixo ante o real. A cotação média do dólar comercial ao longo 
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do mês de agosto de 2016 foi de R$3,208, apresentando desta forma uma maior 

estabilidade da moeda brasileira ante o mesmo período do ano anterior, onde houve 

o início da crise política brasileira, levando o dólar às cotações bastante superiores, 

chegando a um teto de R$4,24. 

 

Gráfico 3 Cotação do Dólar 
Fonte: Finance One, 2014 

8.1.3 PIB (Produto Interno Bruto) de Curitiba. 

De acordo com dados obtidos através do site da Agência Curitiba de 

Desenvolvimento S/A, entidade mista com objetivo de fomentar a atividade econômica 

da cidade de Curitiba, pode-se observar que a cidade obteve um grande crescimento 

no PIB gerado nos últimos anos. Observa-se que entre os anos de 2012 e 2013, o PIB 

curitibano saltou de R$59,1 para R$79,4 bilhões de reais, ou seja, em um período de 

um ano, a economia obteve um salto de 25,57%. Isto se deve principalmente à entrada 

de operações de novas indústrias na cidade, bem como ao grande crescimento do 

mercado imobiliário, fatores estes que possibilitaram um grande aumento de produção 

e comercialização de produtos e serviços na região de Curitiba. 

Ainda de acordo com a Agência Curitiba e de dados divulgados em 2013 pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade de Curitiba é 

considerada a quinta maior economia do Brasil. Curitiba ainda é classificada pela 

Revista América Economia (edição 2005/2006) como a segunda melhor cidade para 

negócios no Brasil, além de ser a quinta melhor cidade para negócios na América 

Latina. Estes e outros fatores tornam Curitiba como uma cidade bastante competitiva 
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no cenário brasileiro, possibilitando, portanto, a abertura de um novo negócio na 

cidade. 

Pode-se observar no gráfico 04 a evolução acentuada do PIB curitibano nos 

últimos anos. 

 

 

Gráfico 4 PIB de Curitiba 
Fonte: Agência Curitiba, 2015 

 

8.1.4 Natural e Tecnológico 

De acordo com pesquisas realizadas, em um futuro próximo, os problemas de 

maior complexidade que as empresas poderão enfrentar serão: a falta de mão de obra 

especializada para desenvolver produtos que possuam um maior nível de exigência e 

complexidade, de maneira a possibilitar a oferta de um produto diferenciado ao cliente, 

e a falta de água e recursos naturais, problema que atualmente é enfrentado pela 

população em alguns lugares do país e do mundo, necessitando, portanto de uma 

atenção especial do empreendedor para a adoção de práticas sustentáveis e que não 

agridam o meio ambiente. 

Em 2013 aconteceu em São Paulo à maior feira da América latina voltada 

para os empresários e fornecedores do setor de panificação e confeitaria, onde 

diversas empresas estrangeiras trouxeram ao Brasil algumas das mais modernas 

tecnologias e inovações do setor. Entre as principais tecnologias, estão os aparelhos 

dotados de painéis de comando através de tecnologia “touchscreen”, totalmente 
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programáveis e automatizados, que auxiliam na redução dos custos de produção e 

desperdícios de matéria-prima. Outro equipamento apresentado no evento é o produto 

denominado “Eco Evolution”, produzido pela indústria brasileira Elvi, que processa 

todo o lixo orgânico produzido pela empresa, transformando-o em água para reuso e 

adubo orgânico, evitando assim maiores desperdícios para as padarias e confeitarias, 

além de reduzir o volume de material orgânico descartado diariamente com destino 

aos depósitos de lixo. (ECO EVOLUTION, 2013) 

Outra tecnologia apresentada no evento por alguns expositores foram os 

fornos combinados, que permitem que em um único equipamento seja possível assar, 

fritar, grelhar, gratinar, cozinhar em banho-maria e a vapor. Além disso, podem-se 

aquecer alimentos sem ressecá-los, mantendo suas características originais. Desta 

maneira, evita-se o investimento em um maior número de equipamentos para funções 

específicas, bem como se aumenta a eficiência elétrica do empreendimento, 

reduzindo custos em energia, fator que compõe atualmente grande parte dos custos 

mensais de comércios e indústrias em geral. 

A Thagi Pâtisserie, no intuito de oferecer a melhor qualidade aos seus clientes, 

bem como a adoção de práticas inovadoras e sustentáveis utilizará em sua estrutura 

equipamentos e produtos como os apresentados acima, mantendo-se assim 

atualizada com as mais modernas praticas do mercado mundial, estando à frente de 

sua concorrência nestes fatores, e oferecendo aos seus clientes o melhor produto e 

estrutura disponível, buscando a utilização de equipamentos e produtos sustentáveis 

visando melhor eficiência e cuidado com o meio ambiente. 

8.1.5 Sociocultural 

No transcorrer dos últimos anos, pode-se identificar algumas mudanças no 

comportamento dos consumidores. De acordo com uma pesquisa feita pelo portal da 

educação, pode-se listar o que contribuiu para que ocorressem algumas destas 

mudanças, algumas delas são, por exemplo: Culto à saúde e beleza física; 

Informalidade no vestir; Uso da internet para compras e lazer; Maior autonomia nas 

decisões de compra para crianças e adolescentes e maior participação das mulheres 

nas decisões de compras de alguns produtos.  

De acordo com uma reportagem exibida no jornal Gazeta do Povo, e 

pesquisas feitas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), dão conta que, as classes A e 
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B de Curitiba correspondem a 33% da população total, ou seja, um percentual muito 

acima da média de população de alta renda, se comparado a outras cidades 

brasileiras. (GAZETA DO POVO, 2012) 

Além disso, os consumidores de Curitiba estão cada vez mais exigentes na 

hora de adquirir ou consumir produtos, principalmente quando estes possuem um 

nível de preços mais elevado, portanto, nesse quesito, a internet tem sido uma grande 

aliada dos consumidores, pois a maioria destes utiliza-se de pesquisas em relação às 

empresas as quais estão querendo adquirir algum bem ou serviço. Desta maneira, 

atualmente, as empresas que mais crescem no mercado são aquelas que possuem 

plena transparência com o cliente e prezam pelo bom relacionamento entre 

consumidor e empresa, já que neste contexto, a solidez e reputação de um negócio é 

fator determinante na continuidade de um negócio e tomado de liderança do mercado 

local. 

Pode-se constatar também por meio da pesquisa de hierarquia de 

necessidades que se encontra no corpo deste trabalho, que atualmente o consumidor 

leva em conta como maior prioridade a qualidade dos produtos, sendo o preço um 

fator de menor importância comparativamente.  

Ou seja, com esses dados pode-se constatar que atualmente os 

consumidores estão dispostos a pagar mais caro para ter a garantia de que estão 

adquirindo produtos com qualidade superior à concorrência. 

8.1.6 A População de Curitiba 

De acordo com o gráfico 5, constata-se que a população de Curitiba tende a 

se estabilizar em um curto período de tempo, pois a taxa de crescimento atual da 

população é inferior a 1% ao ano. 

Em relação ao crescimento da Thagi Pâtisserie, tal desaceleração no 

crescimento da população lhe proporciona um impacto negativo, já que não há ao 

longo do tempo um expressivo aumento do público alvo do negócio. 
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Gráfico 5 População de Curitiba 
Fonte: Agência Curitiba (2016) 

8.1.7 População de Curitiba por Faixa Etária e Sexo. 

Como pode-se observar no gráfico 06, a população total de Curitiba divide-se 

entre uma proporção de 52,33% de mulheres e 47,67% de homens. 

A constatação de uma população predominantemente feminina na região de 

Curitiba pode auxiliar positivamente para a prosperidade da Thagi Pâtisserie, já que a 

maioria dos clientes deste modelo de empreendimento é frequentada por mulheres. 

Observa-se ainda que a maioria da população da cidade de Curitiba 

concentra-se entre a faixa de 15 e 65 anos de idade, tanto para indivíduos do sexo 

masculino, quanto feminino, ou seja, a maior fatia da população de Curitiba encontra-

se entre as faixas etárias da população economicamente ativa, proporcionando um 

maior público alvo potencialmente atendidos pela empresa. 
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Gráfico 6 Faixa Estarias 

Fonte: Fonte: Agência Curitiba (2016) 

 

8.1.8 Renda média familiar de Curitiba 

No gráfico 7, percebe-se que a renda média mensal das famílias curitibanas 

teve um aumento de cem por cento no decorrer de 10 anos, no período entre os anos 

2000 e 2010, de acordo com a Agência Curitiba. 

Esta afirmação impacta de grande forma positiva nos negócios, não só da 

Thagi Pâtisserie, mas como na própria economia e desenvolvimento da cidade, que 

apresentam um ganho de poder de compra, que pode auxiliar no crescimento da 

empresa através do incremento do ticket médio dos clientes do negócio. 
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Gráfico 7 Renda média familiar de Curitiba 
Fonte: Fonte: Agência Curitiba (2016) 

8.1.9 População de Curitiba por Região 

Conforme apresentado no gráfico a seguir, observa-se que a região central 

possui um grande potencial para investimentos em Curitiba, em função de que se 

somando a população dos bairros apresentados abaixo, têm-se em torno de 162.000 

habitantes, contribuindo assim de forma positiva para o empreendimento, pois as 

regiões apresentadas no gráfico 8 estão localizadas próximas ao bairro Batel, onde 

estará localizada a Thagi Pâtisserie. 

 
Gráfico 8 População de Curitiba por Bairros 
Fonte: Fonte: Prefeitura de Curitiba (2013) 
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8.1.10 Ambiente Político Legal 

Ao abrir um novo negócio, deve-se tomar cuidado com vários aspectos, um 

dos mais importantes é a necessidade de se contratar uma empresa qualificada para 

auxiliar em diversos aspectos, como por exemplo: qual o tipo de imposto o qual a 

empresa se enquadra melhor, normas trabalhistas aplicadas, normas sanitárias e os 

tributos. 

Em ramos alimentícios, como nas confeitarias, há normas para praticamente 

todos os produtos, como:  

Açúcares e produtos para adoçar; balas, caramelos, biscoitos, bolachas, 

bombons, cacau, chocolate, coco ralado, compota ou fruta em calda, doce de fruta em 

calda, doce em pasta, farinhas de trigo e milho, fermentos, frutas cristalizadas e 

glaciadas, leite de coco, doce de leite, melaço, melado e rapadura, liquido 

aromatizado, etc, além de todos os cuidados com a higiene e limpeza do ambiente. 

A legislação aplicável para estabelecimentos alimentícios segue o seguinte: 

 

 RDC Nº 43, de 01, de setembro de 2015 – DOU 168, de 02 de setembro de 2015 

dispõe sobre a prestação de serviços de alimentação 

 Resolução - RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005  

 Condições Higiênicos - Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos Produtores / Industrializadores de Alimentos 

Portaria nº 326 – SVS/MS de 30 de julho de 1997 

8.1.11 Aspecto Global 

Segundo uma reportagem exibida no site Portal da Industria (2014) o setor 

alimentício brasileiro fatura mais de R$ 400 bilhões anualmente somando derivados 

da carne, beneficiamento de café, chá e cereais, laticínios, açucares, óleos, gorduras 

entre outros. Porém, de acordo com uma publicação no Valor Econômico (2013) 

somente o setor de panificação e confeitaria faturou mais de 70 bilhões em 2012 e um 

crescimento de 5% em 2013. Formado por mais de 64 mil padarias e responsável por 

criar mais de 2,8 milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil,  

 Com tal constatação e crescimento da economia brasileira, a cada dia se vê 

mais empresas do gênero se iniciando no mercado alimentício, como é o caso do 

conhecido empresário americano Bartolo Buddy Valastro, um dos profissionais mais 

http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=18831&word=
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=100
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experientes e respeitados na área de confeitaria, que também faz o programa 

CakeBoss na televisão, que visando tal crescimento está abrindo sua primeira 

confeitaria no Brasil, na cidade de São Paulo. 

8.2 CONCORRENTES 

As confeitarias podem ser facilmente confundidas com panificadoras, locais 

que servem café colonial e muitas vezes os clientes esperam encontrar em uma 

confeitaria o que encontram na área de panificação dos supermercados e isso é um 

grande engano, pois as características entre uma confeitaria e panificadoras são bem 

diferentes. Após tal observação, pode-se concluir que a quantia de concorrentes 

diminui drasticamente. 

Após uma consulta direta e observatória sobre o mercado de pâtisseries e 

boulangeries em Curitiba, pode-se constatar dois modelos de concorrentes para a 

Thagi Pâtisserie. Para o segmento de bolos com o mesmo conceito que a Thagi 

Pâtisserie oferecerá aos seus clientes, os concorrentes diretos mais próximos estão 

localizados apenas na cidade de São Paulo, SP, cujos estabelecimentos são:The King 

Cake e a NikkaLidsen.  

Na região de Curitiba, os estabelecimentos atualmente em operação podem 

ser considerados apenas concorrentes indiretos, já que o conceito utilizado para a 

apresentação de seus produtos gira em torno de uma apresentação comum ao 

segmento, não apresentando desta forma produtos com design produzido de acordo 

com a escolha do cliente. 

Porém, como a Thagi Pâtisserie também ofertará a seus clientes doces para 

o consumo no local e consumo em suas residências, nesta modalidade de 

atendimento existem alguns concorrentes diretos em Curitiba, os quais atendem ao 

público em geral através de comercio de doces para consumo em suas residências, 

bem como consumo diretamente no local. Alguns destes concorrentes diretos no 

segmento de doces para consumo local ou para compra diretamente no balcão podem 

ser considerados os seguintes: Confeitaria Docelândia, Sodiê Doces, Saint Germain 

Ecoville, Confeitaria A Familiar, entre outras confeitarias da região. 

Para que a Thagi Pâtisserie possa entrar no mercado curitibano apresentando 

diferenciais em relação aos seus concorrentes no segmento de doces, os pontos 
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positivos e as desvantagens dos principais concorrentes descritas a seguir devem ser 

avaliadas:  

8.2.1 Sodiê Doces: 

 Pontos Fortes: A fabricação dos bolos é rápida, dispõe de lugar para 

consumo no local e possui várias filiais em Curitiba. 

 Desvantagens: Não atende a grandes eventos. 

8.2.2 Saint Germain Ecoville: 

 Pontos Fortes: Local para consumo e oferece produtos doces e salgados. 

 Desvantagens: Não possui estacionamento próprio na filial do Bigorrilho e 

serve almoço [foge do foco]. 

8.2.3 Confeitaria A Familiar: 

 Pontos Fortes: confeitaria tradicional, ótima localização, bom atendimento, 

possui estacionamento próprio e lugar para consumo no local. 

 Desvantagens: Fecha no 3° domingo do mês. 

8.3 FORNECEDORES 

Para atender as expectativas que a Thagi Pâtisserie propõe aos seus clientes, 

necessita-se utilizar para a produção dos bolos e doces confeccionados produtos de 

primeira linha, que permitam realizar um trabalho impecável e com excelência.  

Desta maneira, para que um fornecedor se torne apto a fornecer produtos e 

insumos utilizados na produção dos doces e bolos da Thagi Pâtisserie, é necessário 

que estes sigam alguns requisitos a serem cumpridos, como por exemplo: padrão 

mínimo de qualidade, prazo de entrega reduzido, condições de pagamento flexíveis e 

de acordo com algumas premissas, assistência técnica local e preço compatível com 

o mercado. 

Com base nestes fatores, alguns dos fornecedores de insumos para produção 

foram previamente selecionados. São eles: 

 

 Brascheff - São Paulo, 11-2134.7451 



46 
 

 Hobart - Curitiba, 41-3370.1000 

 MariaChocolate - Belo Horizonte, 31-2112.4955 

 Bondinho – O supermercado do confeiteiro - São Paulo, 11-3861.5530 

 CasaCamponesa - Curitiba, 41-3209.4129 

 Hortlev - Curitiba, 41-3373.7564 

 Relva Verde - Londrina, 43-3323.5699 

 Pavão - Curitiba, 41-3286.0403 

 AGN Embalagens - Curitiba, 41-3276.5998 

8.3.1 Mercados e Clientes 

O foco da Thagi Pâtisserie é proporcionar um jogo de troca com seus clientes, 

ou seja, valor monetário por sonhos. Pois a missão da Thagi Pâtisserie vai muito além 

de proporcionar a seus clientes apenas um bolo, mas sim um detalhe relevante em 

suas festas, sonhos realizados através das peças produzidas exclusivamente para 

cada consumidor, bem como presenciar também os momentos felizes e importantes 

de suas vidas, entre eles estão os casamentos, aniversários de 15 anos, formaturas, 

entre outros eventos. 

Os produtos poderão ser comercializados tanto para pessoas físicas ou 

jurídicas, no caso de grandes eventos, dependendo da negociação final entre o cliente 

final e o agente organizador do evento sobre a responsabilidade de contratação de 

doces especiais e bolos. O que é de suma importância nesse momento é o contato 

direto com o cliente final, pois é ele quem dirá as características do bolo e existe a 

necessidade de sua autorização para que se inicie a fabricação da encomenda. 

Já no segmento de atendimento no balcão e consumo local de doces, 

normalmente os clientes atendidos são pessoas físicas, as quais retiram os produtos 

para consumo em suas residenciais, bem como utilizam o salão principal da Thagi 

Pâtisserie para encontros familiares e momentos de descontração com amigos. 

8.3.2 Associação de classe 

As associações de classe são alguns dos meios mais importantes no 

fortalecimento dos diversos setores produtivos e comercializadores na economia do 

país. No caso da Thagi Pâtisserie, a associação de classe enquadrada é a ABIP 

(Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria), fundada em 15 de 



47 
 

novembro de 1957, sem fins lucrativos. A ABIP tem sua participação em território 

nacional, através de cada sindicato e associação dividida em cada regional, e tem por 

finalidade, a coordenação da classe e a defesa da mesma, e mais do que isso, ela 

preza pelo trabalho em equipe, juntamente com o governo e demais associações, 

visando o benefício à população. 

A ABIP assume um papel de extrema importância, pois atualmente representa 

64mil panificadoras e confeitarias, e 95% delas é micro e pequenas empresas 

familiares. Desta forma, percebe-se que o mercado de confeitaria e panificação não é 

pequeno, mas em sua maioria vem de heranças e culturas familiares, o que torna os 

integrantes deste setor muito unidos. (ABIP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 

INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA, 2015) 

8.3.3 SINDICATO DE COLABORADORES 

Em todos os setores os sindicatos são a voz ativa tanto dos trabalhadores 

quanto dos empresários. Por isso, existe o sindicato patronal e o sindicato dos 

trabalhadores e é ele que faz os acordos de salários, e propõe possíveis soluções 

para acabar com as greves, por exemplo.  

Cada estado possui o seu sindicado, composto por seus diretores e 

secretários, onde trabalham para a igualdade, trabalho e salário justo, com condições 

de trabalho dignas. 

Quem atua no setor de panificadoras e confeitarias no Estado do PR é o 

SIPCEP (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná), 

fundado em junho de 1942 e hoje é o sindicato mais antigo do estado. O SIPCEP tem 

uma trajetória marcada pela defesa dos interesses de sua classe e mantêm uma 

participação ativa na vida da comunidade, com eventos anuais. 

 Sua principal função, além de zelar pela correta aplicação das leis 

trabalhistas para com os colaboradores, é manter o setor íntegro e mais forte, para 

que não haja, por exemplo, tabelamento da parte dos fornecedores, e que nenhuma 

empresa e/ou trabalhador seja prejudicado. Este sindicato atende todas as empresas 

do setor de panificação localizadas dentro do estado do PR. 
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9 BSC - BALANCED SCORECARD  

O Balanced Scorecard é uma ferramenta de planejamento estratégico na qual 

a empresa tem claramente definidas as suas metas e estratégias, visando medir o 

seu desempenho através de indicadores quantificáveis e verificáveis, observando o 

quadro 4pode-se ter uma ideia do planejamento estratégico planejado para a Thagi 

Pâtisserie. 

 

OBJETIVOS E METAS ATRAVÉS DO BALANCED SCORECARD (BSC) 

DIMENSÃO INDICADOR 2016 2017 2018 2019 2020 PERIDIOCIDADE 

CLIENTES 
ShareofMind CWB 0 2% 7% 9% 13% anual 

Satisfação Clientes 0 81% 83% 85% 85% anual 

FINANCEIRO 

Faturamento qtd 0 299.750 361.866 398.708 461.125 mensal 

Lucratividade  0 9% 15% 19% 23% anual 

Rentabilidade 0 7% 13% 17% 21% anual 

Clima Organizacional 0 80% 81% 81% 81% anual 

PROCESSOS 
INTERNOS 

Certificação ISO   certificado auditado auditado auditado anual 

Certificação ISO 14.000   certificado auditado auditado auditado anual 

Plano de Treinamento - 8 6 5 4 anual 

APRENDIZADO e 
EXPANSÃO 

Número TotalFiliais - 1 1 2 2 anual 

Total Clientes - 47 53 65 78 mensal 

Quadro 4 Matriz Balanced Scorecard 
Fonte: Elaborado pelos Alunos - 2016. 

 

O quadro acima apresenta metas bastante otimistas com relação aos 

objetivos da empresa. Porém como o quadro acima é elaborado de maneira 

planejada, a realidade da empresa ao longo de sua operação pode apresentar 

variações em relação aos dados apresentados no quadro acima. Desta maneira há a 

necessidade de se preencher o quadro acima com resultados reais relativos a cada 

mês de operação, de maneira a analisar o índice geral de sucesso da estratégia e 

como cada uma das perspectivas se encontra em relação ao planejado. Assim pode-

se definir qual a diferença entre a realidade e a previsão que será feita no BSC.  
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10 MATRIZES DE MARKETING 

As matrizes são boas auxiliares na identificação de possíveis falhas e 

fraquezas nas organizações, assim também como nas oportunidades e as vantagens 

que a organização possui sobre seus concorrentes. Neste trabalho, serão 

apresentadas quatro matrizes, cada uma com suas respectivas funções. 

10.1 ADL (CICLO DE VIDA) 

A matriz ADL de Arthur D. Little é uma ferramenta de gestão que pode ser 

usada com a finalidade de otimização de um portfólio de produtos de uma empresa. 

Esta matriz possui em sua base duas variáveis utilizadas, são elas: o grau de 

competitividade da empresa e o ciclo de vida do produto. 

Pode-se avaliar a posição competitiva de empresa em relação aos 

concorrentes através da utilização de uma matriz de ciclo de vida de produtos. 

 

 

Figura 2 Matriz de Ciclo de Vida (ADL) 
Fonte: Elaborada pelos alunos, 2016 

 

No gráfico 9, pode-se observar que o setor de confeitaria do Brasil encontra-

se em crescimento. Porém como a Thagi Pâtisserie é uma empresa nova neste 

segmento, ela encontra-se em estágio de criação, fazendo-se, portanto, necessária a 

adoção de uma estratégia de marketing adequada para uma empresa em estágio de 

início de operação. 

Criação Crescimento Maturidade 

Thagi 
Pâtisserie 

Setor de 
confeitaria 

Declínio 
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10.2 QFD 

O Desdobramento de Função Qualidade ”QFD” (Quality Function 

Deployment) surgiu na década de 1970 no Japão, onde foi inicialmente implantado 

nos estaleiros da empresa japonesa Mitsubishi, localizada na cidade de Kobe, e 

começou a ser propagado no Ocidente no final da década de 80.  

A matriz de desdobramento de Função da Qualidade possui como seu 

principal objetivo garantir a qualidade dos produtos e serviços fornecidos por 

determinada empresa de acordo com os desejos dos seus consumidores, como pode 

se observar no quadro abaixo. 

 

Como  

Atributos 
Grau de 

Importância 
Marca/ 

Imagem 
Preço de 

Venda 
Avaliação 
do serviço 

Avaliação 
do sabor 

Satisfação 
do Cliente 

O
 Q

U
E

 

Qualidade 1 X         

Preço  2   X       

Variedade de 
designer 

3     X     

Variedade de 
sabor 

4       X   

Prazo de 
entrega 

5         X 
        

Como Medir >95 R$450 kg >95% >95%  
Quadro 3 Matriz QFD (Quality Function Deployment) 

Fonte: Produzida pelos alunos – 2016 

 

O Quadro 3 apresenta as preferências dos clientes por ordem de importância, 

sendo considerada a maior preferência dos consumidores o item descrito com grau 

de importância 1, e o item com grau de importância 5 considerado como o item com 

menor importância. Em função destas informações é possível descobrir e quantificar 

nas etapas do desenvolvimento do produto os vários requisitos que vão de encontro 

às necessidades dos consumidores e, com isso, reduzir os custos e o tempo gasto no 

seu desenvolvimento. 

 

10.3 ANALISE S.W.O.T 

SWOT, é uma sigla em inglês, composta pelos seguintes pontos 

Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 

Threats (Ameaças). A análise SWOT é considerada como um método muito popular 
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e uma ferramenta bastante importante para planejamento estratégico de negócios, 

consistindo em recolher dados importantes sobre os ambientes internos e externos 

que se caracterizam forças e fraquezas, oportunidades e ameaças em uma empresa. 

Para uma empresa nova como a Thagi Pâtisserie é de estrema importância 

saber quais são as oportunidades e as ameaças que a empresa terá pela frente e 

assim desenvolver de forma antecipada uma estratégia adequada para cada cenário. 

O quadro abaixo apresenta os principais fatores no presente caso. 

 

FRAQUEZAS 
 

 Pouco marketshare. 

 Preços acima de média 
praticados, por possuir produtos 
personalizados. 

 Falta de mão de obra 
especializada 

FORÇAS 
 

 Venda de doces e fatias de bolos 
especiais na loja. 

 Boa localização. 

 Curto prazo de entrega em 
relação a outras empresas do 
mesmo ramo. 

 Variedade e diferenciação dos 
sabores dos bolos e doces. 

AMEAÇAS 
 

 Maior vulnerabilidade a crises 
econômicas.  

 Possibilidade de aumento de 
concorrentes diretos. 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Produto exclusivo no mercado. 

 Pouca concorrência na cidade de 
Curitiba. 

 Possível valorização do produto.  

 Oportunidade de crescimento do 
negócio com a venda de doces. 

 Aumento da demanda por 
produtos de alta qualidade. 

Quadro 4 SWOT 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016 

 

A principal estratégia que a empresa irá adotar sobre as ameaças e fraquezas 

da SWOT dizem respeito à falta de mão de obra especializada. A Thagi Pâtisserie irá 

fornecer cursos de designer de bolos e confeitaria artística para os seus confeiteiros 

para que assim todos estejam aptos a fazer qualquer estilo de bolos e doces que o 

cliente desejar. 

Em função de a Thagi Pâtisserie não possuir concorrentes diretos no segmento 

de bolos especiais, quando um possível cliente procurar um produto de confeitaria 

com padrão bastante elevado na cidade de Curitiba, só encontrará esta empresa, o 

que se traduz em uma grande vantagem para a Thagi Pâtisserie, já que esta é a única 
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empresa do setor na região que oferece ao seu cliente o bolo de acordo com o sonho 

de cada um. 

Uma das principais ameaças que o negócio pode sofrer está ligada ao 

surgimento de uma possível crise econômica, em função de a linha de produtos 

oferecidas pela empresa não fazerem parte das necessidades básicas do cliente. Em 

caso de diminuição dos níveis de renda da população, os produtos oferecidos pela 

Thagi Pâtisserie podem ser considerados como itens supérfluos, fazendo com que os 

clientes deixem de consumir estes produtos ou busquem opções nos concorrentes 

que possam se enquadrar no orçamento familiar. Ou seja, a demanda pode sofrer 

uma queda considerável. 

O aumento de concorrentes diretos também poderá ser considerado uma 

ameaça. Desta forma, uma das estratégias que a Thagi Pâtisserie irá utilizar é a de 

estar sempre buscando inovações para seus produtos e serviços, trazendo assim a 

possibilidade de manter e aumentar sua base de clientes através da sua fidelização. 

10.4 MATRIZ DE HIERARQUIA DE NECESSIDADE 

Entender o comportamento do consumidor é uma das grandes tarefas dos 

gestores de marca e profissionais de marketing, publicidade e afins. Cada vez mais 

os nichos aparecem, chegando à nichos de nichos e assim vai. 

Compreender os desejos e necessidades das diferentes comunidades 

existentes torna-se um desafio cada vez mais difícil.  

O quadro abaixo apresenta uma pesquisa sobre os principais fatores de decisão 

que leva o cliente escolher um lugar onde possa adquirir ou consumir bolos e doces.  

 

Tabela 1 Matriz de Hierarquia de Necessidades 

Prioridade Entrevistados % Atributos 

1º 14 70% Qualidade do produto 

2º 3 15% Preço 

3º 1 0,05% Variedade 

4º 1 0,05% Marca 

5º 1 0,05% Prazo de entrega 

Fonte – Elaborado pelos alunos - 2016 
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11 MIX DE MARKETING 

Segundo Kotler (2003, p.151) “o mix de marketing descreve o conjunto de 

ferramentas à disposição da gerência para influenciar as vendas”, ou seja, ele é 

conjunto de ferramentas de marketing que a empresa usa para perseguir seus 

objetivos de marketing. Para o autor Dias (2003, p.09), “composto de marketing é o 

conjunto de quatro ferramentas que a empresa utiliza na criação de valor para o 

cliente: produto, preço, promoção e ponto de distribuição”. 

11.1 PONTO DE VENDA 

O ponto de venda de uma marca e o modelo de canal de distribuição dos 

produtos utilizados são pontos importantíssimos a serem escolhidos por uma 

empresa, pois por meio destes pode-se prolongar ou não o sucesso de um produto 

junto ao público. Ou seja, quando se opta por uma distribuição massiva ou intensiva, 

o produto passa por um período de grande demanda, porém dentro de alguns meses 

depois estes produtos caem no esquecimento do público. 

Desta forma, visando não saturar o público atendido, optou-se que os produtos 

produzidos pela Thagi Pâtisserie terão um canal de vendas exclusivo, ou seja, serão 

encontrados apenas na loja física da marca, localizada no Batel, Curitiba, ou em 

eventos especiais onde os seus organizadores fazem um pedido especial de doces e 

bolos para a empresa. 

11.2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DO PLANO DE MARKETING 

De acordo com Kotler, “A comunicação de marketing é o meio pelo qual as 

empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores – direta ou 

indiretamente – sobre os produtos e as marcas que comercializam”. 

Desta forma, pode-se afirmar que a comunicação integrada de marketing, é o 

processo utilizado pelas empresas quando estas utilizam diversos meios e canais para 

divulgar e apresentar sua marca e produtos aos clientes, como por exemplo: 

Propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências, marketing direto, vendas 

pessoas, entre outras. 
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Para a Thagi Pâtisserie alcançar o público desejado, os meios de marketing e 

comunicação a serem utilizados serão os seguintes: Propagandas, marketing boca a 

boca e eventos e experiências. 

No Quadro 5 pode-se observar as estratégias de comunicação e marketing a 

serem utilizadas pela empresa. 

 

Propaganda de Marketing Boca a boca Eventos e experiências 

Google Adwords Blogs Inauguração de lojas 

Outdoors - Lançamento de coleções 

Abertura de filmes no cinema - - 
Quadro 5 Comunicação integrada e plano de marketing 

Fonte: Elaborado pelos alunos – 2016 

11.2.1 Implementação do Plano de Marketing 

 De acordo com Kotler,  

A implementação de marketing é o processo que converte os planos 
de marketing em ações e assegura que eles sejam realizados de 
acordo com os objetivos neles declarados. Um plano estratégico de 
marketing brilhante contará pouco se não for implementado 
adequadamente. Kotler [p. 697]. 

 

Desta forma, pode-se afirmar que o processo de implementação de um plano 

de marketing é tão importante quanto o plano de marketing em si, pois se este não for 

implantado de maneira correta, não gerará o resultado esperado pela empresa, desta 

maneira deixando de proporcionar o retorno sobre o investimento idealizado. 

11.2.2 Controle do Plano de Marketing 

É por meio do controle do plano de marketing que a empresa pode fazer o 

acompanhamento do plano adotado e avaliar os seus resultados, identificando se há 

necessidade ou não de fazer alterações e ajustes, de maneira a corrigir possíveis 

falhas ou proporcionar um melhor retorno ao plano adotado. 

De acordo com Kotler [p. 697] existem quatro modelos de controles de um plano 

de marketing que podem ser usados pelas organizações, são eles: Controle do plano 

anual; controle de lucratividade; controle da eficiência e controle estratégico. 
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Através de uma análise do perfil da Thagi Pâtisserie, chegou-se à conclusão 

que o melhor modelo de controle de plano de marketing possível para o negócio será 

o Plano anual de controle. Pois através deste modelo de controle, as metas são 

estabelecidas em um curto período de tempo, proporcionando que através desta 

forma a empresa possa sentir o mercado e fazer mudanças periódicas, buscando 

melhorar constantemente seus resultados. 

11.2.3 Levantamento dos Dados Financeiros de Marketing 

Nos três quadros abaixo apresenta-se os valores mensais, anuais e projeção 

de investimentos em marketing e propaganda para os cinco primeiros anos de 

operação da Thagi Pâtisserie. Os investimentos serão distribuídos entre planos de 

propaganda e marketing, eventos e experiências e boca a boca. 

 

Propaganda de 
Marketing 

Valor mensal Valor anual Projeção de gastos 
para 05 anos 

Google adwords R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 R$ 60.000,00 

Outdoor R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 R$ 60.000,00 

Cinema    
Quadro 6 Investimentos em propaganda e marketing 

Fonte: Elaborado pelos alunos - 2016 

 

Boca a Boca Valor mensal Valor anual Projeção de gastos 
para 05 anos 

Blogs R$ 700,00 R$ 8.400,00 R$ 42.000,00 
Quadro 7 Investimentos em marketing através de páginas digitais 

Fonte: Elaborado pelos alunos - 2016 

 

Eventos e 
experiências 

Valor mensal Valor anual Projeção de gastos 
para 05 anos 

Inauguração de 
lojas 

R$ 200,00 R$ 2.400,00 R$ 12.000,00 

Lançamento de 
coleções 

R$ 300,00 R$ 3.600,00 R$ 18.000,00 

Quadro 8 Investimentos em marketing – Eventos e experiências 
Fonte: Elaborado pelos alunos - 2016 

Portanto, somando-se os investimentos mensais totais em promoções de 

marketing da Thagi Pâtisserie, chega-se a um total de R$3.200,00 mensais, 

perfazendo-se, portanto, um total anual de R$38.400,00. Ao longo dos primeiros cinco 
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anos de operação da empresa, pode-se observar que o investimento total em 

marketing do negócio chega a R$192.000,00. 
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12 PLANO ADMINISTRATIVO 

 
“Descrição de cargos, como dissemos, é o relato das tarefas descritas 

de forma organizada, permitindo ao leitor a compreensão das 

atividades desenvolvidas pela pessoa” (PONTES, 2005) 

  

Ou seja, por meio do cargos e salários, o funcionário sabe “o que, por que e 

como fazer” determinada tarefa estabelecida pela organização. 

 Para o bom funcionamento da Thagi Pâtisserie, a empresa precisará de onze 

funcionários, sendo cinco deles sócios da empresa. Segue abaixo a descrição de 

todos os cargos da empresa: 

 

Título do cargo: Gerente financeiro 

Unidade: Financeiro 

Descrição sumária: Desempenha atividades da área financeira, elabora fluxos de 

caixa, representa a empresa perante agentes bancários, assume os compromissos 

feitos com fornecedores e funcionários, contas a pagar e a receber, apresenta 

relatórios detalhados sobre as operações da empresa com o intuito de mostrar com 

clareza o atual capital de giro da empresa. 

Descrição detalhada: 

 Realiza o pagamento das contas da empresa mediante a apresentação das 

notas fiscais.  

 Faz uma análise mensal do desempenho da empresa, analisando aumento 

do faturamento, despesas e lucratividade. 

 Faz investimentos bancários, a fim de aumentar a lucratividade da empresa. 

Especificação. 

1. Formação escolar: 

Conhecimentos formais adquiridos em curso superior completo de administração 

ou contabilidade. 

2. Microinformática. 

Conhecimentos em investimentos bancários. 

3. Experiência 

Mínimo de três anos, adquirida no exercício do próprio cargo. 
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4. Complexidade 

Em geral as tarefas não são padronizadas, exige do funcionário iniciativa e 

discernimento para realizá-las com excelência. 

5. Responsabilidade por dados confidenciais. 

O responsável pelo cargo tem acesso a informações privilegiadas da 

empresa, como: fluxo de caixa e investimentos. Desta forma, a divulgação 

dos dados, pode causar embaraços internos e externos. 

6. Responsabilidade por erros. 

Este trabalho envolve conhecimentos financeiros e de investimentos, 

portanto, se cometidos erros, causarão grandes problemas para o caixa da 

empresa. 

7. Condições de trabalho. 

Normais de escritório. 

Data da elaboração: 10/10/2016 

Revisão: ____________ 

Quadro 9 Gerente financeiro 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Título do cargo: Analista de cargos e salários. 

Unidade: Recursos Humanos. 

Descrição sumária: Executa trabalhos de descrição e especificação de cargos, 

pesquisas salariais e extra salariais e processamento de aumentos e reajustes 

salariais. 

Descrição detalhada: 

 Descreve e especifica cargos, baseando-se nos planos de avaliação 

previamente estabelecidos, de conformidade com anotações constantes em 

questionários e/ou entrevistas com ocupantes do cargo. 

 Elabora levantamentos diversos sobre o comportamento do mercado salarial, 

consultando publicações específicas e/ou pesquisas, para análise e 

comparações internas. 

 Desenvolve pesquisas salariais e extra salariais, definindo formulários, rol de 

cargos e empresas. Tabula e apresenta os resultados aos órgãos superiores. 
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 Analisa solicitações de aumentos salariais por promoção ou mérito, 

verificando se estão condizentes com o estabelecido na política de 

administração salarial. 

 Confere fichas de solicitação de pessoal e de aprovação de admissão, 

verificando se os cargos e salários iniciais estão condizentes com o 

estabelecido no plano de administração salarial. 

 Acompanha a evolução das negociações coletivas para reajustes salariais, 

acordos sindicais ou dissídios das categorias profissionais. Interpreta os 

textos dos acordos e efetua os cálculos necessários para o reajuste salarial 

dos colaboradores envolvidos. 

Especificação. 

1. Formação escolar: 

Conhecimentos formais adquiridos em curso superior completo. 

2. Conhecimentos  

Técnicas de Administração de salários. 

Estatística aplicada em administração salarial. 

Microinformática. 

3. Experiência. 

Quatro anos, adquirida no exercício do próprio cargo. 

4. Complexidade. 

Tarefa normalmente padronizada, não exige ação independente. 

5. Responsabilidade por dados confidenciais. 

O responsável pelo cargo tem acesso a informações confidenciais, como por 

exemplo: salários de todos os colaboradores. Portanto, se divulgada causará 

um transtorno interno na empresa. 

6. Responsabilidade por erros. 

Trabalho que envolve recomendações de política salarial, que, se cometido 

erros de julgamento, podem implicar dispêndios consideráveis para a 

companhia. 

7. Responsabilidade por contratos. 

Contratos frequentes com colaboradores, gerentes e representantes de 

outras companhias, exigindo tato e discernimento para levar a termo 

entrevistas de tipos variados. 
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8. Condições de trabalho. 

Normais de escritório. 

Data da elaboração: 10/10/2016 

Revisão: ____________ 

Quadro 10 Analista de cargos e salários 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Título do cargo: Consultor de marketing 

Unidade: Marketing 

Descrição sumária: Procurar os melhores meios para fazer a divulgação da 

empresa. 

Descrição detalhada: 

 Fazer a divulgação da empresa. 

 Procurar recursos com o maior alcance de público. 

 Propor promoções. 

 Buscar a interação da empresa com o público, por meio das redes sociais, 

como: facebook, instagram etc. 

Especificação 

1. Formação escolar: 

Conhecimento formal adquirido em técnico de marketing. 

2. Conhecimentos  

Técnicas em marketing. 

Conhecimento avançado em informática. 

3. Experiência. 

Quatro anos, adquiridos no exercício do próprio cargo. 

4. Condições de trabalho. 

Condições normais de escritório. 

Data da elaboração:10/10/2016 

Revisão: ____________ 

Quadro 11 Consultor de Marketing 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 
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Título do cargo: Coordenador Operacional 

Unidade: Operacional 

Descrição sumária: Recebe, confere, inspeciona e armazena materiais. 

Supervisionará a produção dos bolos e doces, funcionamento das máquinas e 

acompanhará o processo produtivo. 

Descrição detalhada: 

 Fará a supervisão da produção. 

 Acompanhará o processo produtivo dos produtos, para desta forma buscar 

diminuir os erros e as possíveis percas de alimentos. 

 Fará o levantamento de estoque. 

Especificação: 

1. Formação escolar: 

Conhecimentos formais adquiridos no curso de Patisserie. 

2. Conhecimentos 

Microinformática. 

Conhecimento do processo produtivo de confeitarias. 

3. Experiência. 

Três anos, adquiridos no exercício do cargo. 

4. Complexidade. 

Eventualmente as tarefas são padronizadas. Exige discernimento e iniciativa 

do colaborador para resolver eventuais problemas. O trabalho exige ação 

independente. 

5. Responsabilidade por erros. 

O colaborador fica responsável por todos os erros cometidos no ato da 

fabricação que chegarem até o consumidor. Ou seja, todo e qualquer 

problema deve ser identificado e corrigido pelo mesmo. 

6. Condições de trabalho. 

Normais, o colaborador trabalhará na cozinha e estoque da empresa. 

Data da elaboração:10/10/2016 

Revisão: ____________ 

Quadro 12 Coordenador Operacional 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 
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Título do cargo: Caixa 

Unidade: Administração-Geral 

Descrição sumária: Fazer o recebimento dos pedidos. 

Descrição detalhada: 

 Receber dos clientes o valor pelos produtos. 

 Fazer o fechamento do caixa no fim do expediente de todos os dias. 

 Zelar pelos aparelhos utilizados, como: máquinas de cartão e computador. 

Especificação. 

1. Formação escolar: 

Conhecimentos formais adquiridos no ensino médio. 

2. Conhecimentos. 

Ter facilidade em contas matemáticas. 

3. Experiência. 

Três anos, adquiridos no exercício do próprio cargo. 

4. Complexidade. 

Tarefas rotineiras, na maioria das vezes padronizada. Exige do colaborador 

atenção para não cometer erros no momento em que cobrar o cliente. 

5. Responsabilidade por erros. 

Em caso de furo no caixa, o colaborador deve se responsabilizar e arcar com 

o valor faltante. 

6. Esforço físico. 

O ocupante trabalhará sentado na maior parte do tempo, desta forma, exigirá 

o mínimo de esforço físico. 

7. Ambiente de trabalho. 

Normais, dentro do setor de maior circulação da empresa. 

Data da elaboração:10/10/2016 

Revisão: ____________ 

Quadro 13 Caixa 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Título do cargo: Garçom 

Unidade: Operacional 

Descrição sumária: Anotar pedidos, entregar os pratos e fazer a limpeza das 

mesas. 
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Descrição detalhada: 

 Anotar o pedido feito pelos clientes. 

 Ser o mediador entre o cliente e a cozinha. 

 Entregar os pedidos feitos. 

 Fazer a limpeza das mesas. 

Especificação: 

1. Formação escolar: 

Conhecimentos formais adquiridos no ensino médio. 

2. Conhecimentos. 

Possuir boa comunicação e empatia com os clientes. 

Ter habilidade em servir e manusear a bandeja. 

3. Experiência. 

Dois anos, adquiridos no exercício do próprio cargo. 

4. Esforço físico. 

O ocupante do cargo trabalha em pé, por isso, requer maior esforço físico. 

5. Ambiente de trabalho. 

O ambiente de trabalho é normal, na área de maior circulação da empresa. 

Data da elaboração:10/10/2016 

Revisão: ____________ 

Quadro 14 Garçom 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Título do cargo: Motorista 

Unidade: Administração-Geral 

Descrição sumária: Dirigem automóveis e utilitários, efetuando transporte de 

colaboradores, fazendo a entrega dos produtos e materiais. Zela pelo 

funcionamento, abastecimento, limpeza e conservação do veículo. 

Descrição detalhada:  

 Dirige automóveis e utilitários, efetuando transporte colaboradores e 

materiais, observando as leis de transito, normas de segurança e 

determinações expressas pela gerência. 

 Zela pelo funcionamento, abastecimento, limpeza e conservação do veículo, 

providenciando serviço de manutenção especializada, quando necessário. 
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 Efetua reparos mecânicos ou elétricos simples, em situações de inexistência 

de serviços especializados. 

 Efetua outras tarefas correlatas acima descritas, a critério de seu superior 

imediato. 

Especificação. 

1. Formação escolar: 

Conhecimentos formais adquiridos no ensino médio. 

2. Conhecimentos. 

Habilitação profissional para dirigir veículos. 

Conhecimentos rudimentares de mecânica e eletricidade de automóveis. 

3. Experiência. 

Um ano, adquirida no exercício do próprio cargo. 

4. Complexidade. 

Executa tarefas rotineiras com alguns elementos de variedade. O supervisor 

fornece orientações detalhadas nas fases inicias do trabalho. Em casos de 

perigos ao dirigir, o colaborador deve ter iniciativa própria. 

5. Responsabilidade por máquinas e equipamentos. 

Utiliza no desempenho de suas atividades automóveis e utilitários. 

Imprudência e mau uso dos veículos podem provocar danos consideráveis 

ao patrimônio da companhia. 

Data da elaboração: 10/10/2016 

Revisão: ____________ 

Quadro 15 Motorista 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Título do cargo: Serviços Gerais 

Unidade: Limpeza 

Descrição sumária: Fazer a limpeza da empresa. 

Descrição detalhada: 

 É responsável pela limpeza de todos os setores da empresa. 

 Mantém as áreas de circulação organizadas. 

Especificação: 

1. Formação escolar: 

           Conhecimentos básicos adquiridos no ensino fundamental. 
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2. Conhecimentos. 

Limpeza e organização empresarial. 

3. Experiência. 

Dois anos de experiência, adquiridos na execução do próprio cargo. 

4. Complexidade. 

Executa tarefas rotineiras com alguns elementos de variedade. Necessita da 

iniciativa do colaborador para executar o servidor com agilidade e nas áreas 

com maior necessidade. 

5. Esforço físico. 

Trabalha em pé na maior parte do tempo. 

6. Ambiente de trabalho. 

O ambiente de trabalho é normal. 

Data da elaboração: 10/10/2016 

Revisão: ____________ 

Quadro 16 Serviços gerais 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Título do cargo: Confeiteiro 

Unidade: Produção 

Descrição sumária: Preparar bolos e doces, criar os designers personalizados para 

os produtos e direcionar seus subordinados na confecção dos bolos e doces. 

 Descrição detalhada: 

 Responsável pela produção dos doces e bolos personalizados 

 Terá contato diretamente com o cliente, para dar ideias e entender qual é a 

necessidade do cliente. 

 Ser o responsável pelo ambiente da cozinha. 

 Criar os designers dos produtos. 

Especificação: 

1. Formação escolar: 

           Conhecimentos complexos adquiridos na formação em Patisserie. 

2. Conhecimentos. 

3. Experiência. 

Cinco anos de experiência, adquiridos na execução do próprio cargo. 

4. Complexidade. 
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5. Esforço físico. 

Trabalha em pé na maior parte do tempo. 

6. Ambiente de trabalho. 

O colaborador trabalhará na área de produção da empresa, ou seja, na 

cozinha. 

Data da elaboração: 10/10/2016 

Revisão: ____________ 

Quadro 17 Confeiteiro 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
 

Título do cargo: Auxiliar de confeiteiro. 

Unidade: Produção 

Descrição sumária: auxilia na produção dos bolos e doces. 

Descrição detalhada: 

 Auxilia na produção dos doces e bolos personalizados. 

 Auxilia na organização dos equipamentos e do ambiente da cozinha. 

Especificação: 

1. Formação escolar: 

           Conhecimentos complexos adquiridos no ensino médio. 

           Estar fazendo cursos voltados a área de pâtisserie. 

2. Conhecimentos. 

Conhecimento moderados em pâtisserie. 

3. Experiência. 

Um ano de experiência, adquiridos na execução do próprio cargo. 

4. Esforço físico. 

Trabalha em pé na maior parte do tempo. 

5. Ambiente de trabalho. 

O colaborador trabalhará na área de produção da empresa, ou seja, na 

cozinha. 

Data da elaboração: 10/10/2016 

Revisão: ____________ 

Quadro 18 Auxiliar de Confeiteiro 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 
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12.1 QUADRO FUNCIONAL 

 

 

Quadro 19 Quadro Funcional 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

12.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A avaliação dos colaboradores será feita por meio de pesquisas com os 

clientes, destacando os pontos positivos e negativos, tanto da organização quanto do 

atendimento dos funcionários. Por meio desta pesquisa, os mesmos poderão propor 

sugestões e melhorias, que serão discutidas em reuniões periódicas para melhorar a 

organização como um todo. 

Entre os funcionários também será entregue uma pesquisa trimestral, onde 

responderão questões como: ambiente de trabalho, relacionamento com os colegas, 

satisfação com a remuneração e também poderão propor novas ideias. 

Alguns requisitos para fazer a avaliação interna dos colaboradores, serão: 

índices de faltas e quantia de reclamações/elogios. 

 

Confeiteiro 
Consultor de 

Marketing 
Gerente 

Financeiro 
Recursos 
Humanos 

Coordenador 
Operacional 

Auxiliar de 
Confeiteiro 

Caixa Garçons 
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Gerais 

Motorista 
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12.3 PRÁTICAS MOTIVACIONAIS 

Observando que metade dos funcionários é sócio da Thagi Pâtisserie, para 

eles, a maior prática motivacional é o crescimento da empresa, pois, quanto maior o 

crescimento, maior será a lucratividade.  

Para o restante dos funcionários, a empresa propõe práticas, como: incentivar 

a importância com o meio ambiente a partir do seu processo da fabricação, participar 

de programas sociais, entre outros. 

12.4 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 Incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores é de 

suma importância, pois, tais práticas ajudam os colaboradores nas suas realizações 

pessoais, o que impacta de forma significativa no desenvolvimento do mesmo na 

organização, tanto de forma positiva quanto negativa. 

 Por esses motivos a Thagi Pâtisserie está sempre ajudando financeiramente e 

incentivando seus colaboradores e fazerem novos cursos, para desta forma poderem 

atuar em outras áreas da empresa. 

12.5 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

O recrutamento e seleção dos funcionários serão feitos de acordo com o que é 

solicitado nas planilhas de descrição de cargos, primando sempre pela formação dos 

colaboradores, como também os anos de experiência exigidos em cada um dos 

cargos. 

O processo de recrutamento de seleção não será terceirizado, pelo fato de a 

Thagi Pâtisserie possuir profissionais que trabalharão diretamente na aérea de 

recursos humanos. 

12.6 POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS 

A empresa contará com um quadro de onze funcionários, sendo cinco deles 

sócios. Os cargos serão distribuídos em: Gerente financeiro, recursos humanos, 

consultor de marketing, coordenador operacional, dois garçons, caixa, serviços gerais, 

confeiteiro, motorista e auxiliar de confeiteiro. 



69 
 

Haverá sim uma hierarquia dento da empresa, mas de uma forma onde os 

funcionários tenham fácil acesso aos seus líderes e possam discutir livremente nas 

tomadas de decisões. 

12.7 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

Na abertura da empresa, a Thagi Pâtisserie precisará de alguns serviços 

terceirizados, como a instalação da TI e dutos de gás. Após feitas todas as 

instalações, dificilmente será contratado um serviço terceirizado, considerando que 

alguns dos mais importantes serão fixos na organização. 
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13 PLANO OPERACIONAL 

O plano Administrativo/operacional visa organizar toda operação do negócio, 

desde a abordagem ao cliente com detalhamento do fluxo de atendimento, fluxo de 

produção, qualidade e entrega do serviço. 

 

 

Figura 3 Infraestrutura 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

13.1 LOGISTICA 

Foram selecionadas algumas empresas que apresentam credibilidade na 

realização dos serviços, conseguindo assim, atingir as expectativas que a Thagi 

Pâtisserie oferece aos seus clientes. Alguns dos principais requisitos escolhidos pela 

empresa para a seleção de seus fornecedores foi qualidade, prazo de entrega, 

condições de pagamento, assistência técnica e preço. 

Dentre as empresas, estão a Brascheffe a Hobart, que além de seus 

equipamentos terem altíssima qualidade, também são conhecidos pela sua 

durabilidade.  As empresas, Maria Chocolate e Bondinho foram selecionadas para o 

fornecimento de produtos para confeitaria, elas possuem produtos de primeira linha, 

permitindo assim a realização de trabalhos impecáveis.  

A empresa Relva verde irá fornecer açucares e frutas desidratadas e as 

fornecedoras Pavão e AGN embalagens, serão as responsáveis pelas embalagens 

usadas pela Thagi Pâtisserie. 

Os demais fornecedores como Casa camponesa e Hortlevforam escolhidas 

por suas frutas saborosas e frescas. 
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13.1.1 Armazenamento e Distribuição 

Uma das principais áreas da Thagi Pâtisserie é a de armazenagem do 

produto, pois ela está diretamente ligada à qualidade do produto que a empresa está 

oferecendo ao cliente. Todas as mercadorias que chegarem serão registradas em 

planilha de controle de matérias primas para fiscalizações.  

Os produtos armazenados em temperatura ambiente serão colocados em 

despensas com prateleiras feitas de material resistente, liso e impermeável, afastadas 

50 cm das paredes e 25 cm do chão, para que haja a ventilação necessária. Toda 

matéria prima que chega à despensa será colocada atrás dos artigos já estocados, 

levando sempre em consideração o princípio do PEPS (Primeiro que entra é o primeiro 

que sai). 

 Quanto ao armazenamento refrigerado, terá dois tipos sendo eles, sob 

refrigeração (0ºC até 10ºC) e sob congelamento (-18ºC ou inferior) seguindo assim as 

especificações de cada produto.  

A distribuição dos bolos da Thagi Pâtisserie será feita por um veículo da marca 

Fiat, modelo Fiorino dotado de compartimento de carga revestido com material 

isotérmico, o mesmo fará o transporte de insumos e produtos necessários para a 

produção dos bolos e doces. A entrega será feita em horário e local escolhido pelo 

cliente. 

13.2 PRODUÇÃO 

a) Eletrodomésticos:  

Batedeira, semi-industrial, potência de 300 watts para melhor desempenho da 

máquina na elaboração dos produtos. 

Liquidificador, mixer e processador de alimentos: o liquidificador é 

indispensável para mexer líquidos e sólidos.  

Sorveteira industrial para um volume maior de produção. 

 
b) Instrumentos de medida 

São eles: balança de precisão, copo medidor, termômetro, pesa-xarope, timer. 

Balança: no processo de produção artesanal ou industrial, a balança tem que 

fazer parte desse contexto, pois tudo tem que ser pesado, desde a matéria-

prima para o processamento até o produto final. 
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Termômetro de calda: dê preferência aos que medem temperaturas acima de 

190ºC. 

Timer: para controlar o tempo em minutos. 

Pesa-xarope: funciona como um densímetro de xaropes, em vidro e graduado 

de 1100 a 1400g/l. possui como indicação de correspondência a escala de 

Baumé (que vem indicada em muitas receitas de doces de calda). 

 
c) Acessórios 

Podem ser os filmes de PVC, papel-manteiga, papel-alumínio, silpat (papel 

siliconado). 

 

d) Fornos e fogões 

Forno a gás, forno elétrico, forno de micro-ondas, fogão a gás, fogão elétrico, 

fogão de indução. 

 

e) Utensílios básicos 

O batedor de arame ou fouet, as colheres de silicone ou espátula de borracha, 

peneira, chinois (peneira em aço inox em forma de funil), placa metálica, tigela 

de metal, facas e colheres de inox. 

 

f) Fôrmas  

Para biscoito, para cake, para savarin, para suflê, para torta, para petit-four e 

tortinhas, para chocolate, para bolos e pudins, aros, assadeira. 

 
g) Insumos 

São produtos industriais de várias marcas, vendidos em casas especializadas 

em artigos de festas e confeitaria para facilitar o trabalho do confeiteiro. São 

eles aditivos cremes para confeitaria e diversos. 

13.3 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 

Em termos de produção, foram apuradas as capacidades com base em dados 

da produção atual com testes executados. Os dados apresentados no Quadro 

referem-se à capacidade de produção horária de um equipamento, e dos 

colaboradores da produção. 
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Produto Produção por hora 

Bolos (diversos) 2.5 

Macaron 360 

Mini doces 300 

Éclair 20 

 Doces casamentos 100 

Tortas (balcão) 6 
Quadro 20 Capacidade de Produção 

Elaborado pelos autores, 2016 

 

Para produção dos bolos exclusivos não foi possível apurar com exatidão o 

tempo de produção, pois depende da complexibilidade dos detalhes para confecção, 

em testes executados a média de produção foi de 5 horas por bolo. 

 

13.4 PROCESSO DE SERVIÇO 

O processo de serviço descrito na Fluxograma 1 será realizado pelos sócios 

da empresa conforme objetivos da organização, o trabalho será executado de forma 

profissional que visa um atendimento de excelência no mais elevado padrão de 

qualidade. 

 
Fluxograma 1 Processo de Serviço 

Elaborado pelos autores, 2016 
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13.5 CICLO DO SERVIÇO 

O ciclo de serviço apresentado no Fluxograma 2 demonstra sequência 

operacional de desenvolvimento do ciclo de serviço na produção de bolos, tortas e 

doces, a definição da demanda diária, passando pelos processos de preparação, 

assador, resfriamento, corte, recheio e o produto acabado. 

 
Fluxograma 2 Ciclo de Serviço 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016 

 

13.6 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 O plano de implementação tem como o seu principal objetivo apresentar os 

principais riscos possíveis durante a operação do negócio, bem como apresentar as 

ações a serem tomadas pela equipe durante o surgimento de uma das situações 

previstas no plano de contingência. Tais ações possibilitam maior velocidade de 

reação em relação a situações não usuais durante o funcionamento da empresa. 

Conferir toda a matéria prima, peso 
e quantidade, anotar os respectivos 

lotes do fornecedor e validade. 

Conferir toda a matéria prima, peso 
e quantidade, anotar os respectivos 

lotes do fornecedor e validade. 

Planejar ordem de produção. 

Repesar MP conforme 
ordem de produção 

Não Receita conferida ok? Sim 

Preparar produto 
conforme receita 

Resfriar / cortar/ rechear 

Loja 

Forno 
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 Neste capitulo também estarão contempladas as etapas de implementação 

do negócio, bem como o plano de treinamento dos colaboradores. 

13.6.1 Etapas de Implementação e Treinamento 

Na tabela a seguir estão listadas todas as etapas de implementação da Thagi 

Pâtisserie, bem como o período destinado ao treinamento dos colaboradores que 

farão parte do quadro funcional da empresa. 

 O processo de implementação do negócio levará ao todo um período de 20 

semanas, as quais compreendem desde a etapa de abertura da empresa, 

adequações de estrutura e atendimento no imóvel locado, treinamento de 

colaboradores, até a inauguração do ponto de venda e início da operação comercial 

do negócio. 

 
Quadro 21 Etapas de Implementação 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016 

 

ATIVIDADE Inicio Duração 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Processo de Abertura da empresa 1 4

obtenção de licenças 8 5

Efetivação da locação do imóvel 2 2

Obtenção de recursos financeiros 1 4

Cotação dos equipamentos 2 3

Projeto arquitetônico 2 4

Reforma do imóvel 4 11

Compra de equipamentos e móveis 6 4

Montagem de móveis e equipamentos 13 6

Compra de veículo de apoio 16 2

Início da Divulgação do negócio 12 9

Seleção de colaboradores 10 3

Treinamento de colaboradores 13 7

Seleção e negociação com fornecedores 15 3

Apresentação do negócio aos promoters 16 4

Início do recebimento de encomendas 16 5

Evento de inauguração 20 1

Início da operação e atendimento ao público 20 1

ETAPAS DE OPERAÇÃO

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO - THAGI PÂTISSERIE
PERIODOS (SEMANAS)

ETAPAS ADMINISTRATIVAS

ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

ETAPAS PRÉ OPERACIONAIS
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13.6.2 Plano de Contingenciamento 

No Quadro 22 estão listadas algumas das possíveis falhas na operação do 

negócio que possam ocasionar problemas de produção, operação do negócio e 

atendimento ao cliente no ponto de venda, bem como para atendimento aos pedidos 

para eventos. Estão listadas também na tabela as ações previamente planejadas para 

controle das falhas ocorridas, no intuito de corrigir as falhas de maneira necessária à 

correta manutenção das atividades do negócio. 

 

 
Quadro 22 Plano de Contingência 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016 

 

13.7 PLANO DE INFORMÁTICA 

O plano de informática abrange os sistemas informatizados que propiciarão à 

empresa o controle das atividades financeiras e operacionais do negócio, bem como 

a formação de uma base de clientes com o objetivo de promover melhor atendimento 

a estes, além de promover maior agilidade nos processos financeiros da empresa e 

emissão das notas e cupons fiscais eletrônicos relativos a venda dos produtos, de 

acordo com a legislação em vigor no Brasil. 

 

RISCO PLANO DE CONTINGÊNCIA
TEMPO DE 

SUPORTE

Falta de água Caixa d'agua de 5 mil litros 1 semana

Falta de energia elétrica gerador de energia de 25kva 1 dia

falta de matéria prima
compra junto a outros fornecedores 

cadastrados
3 dias

Queda de volume de 

clientes

Ampliação do uso de ferramentas de 

publicidade e divulgação
mensal

Veículo de apoio e 

entregas inoperante

Locação de veículo durante o período 

de reparo
1 dia
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13.7.1 Sistema de Informação 

 O principal sistema de informática a ser utilizado pela Thagi Pâtisserie no intuito 

de proporcionar maior controle operacional do negócio será o Software Conta Azul, 

programa de ERP desenvolvido pela Startup Conta Azul de Joinville, Santa Catarina.  

O software em questão possui ainda diversas ferramentas de controle e gestão 

empresarial, como por exemplo as funções de relacionamento com clientes, emissão 

de boletos e notas fiscais, controle de vendas, controle de estoque, controle financeiro, 

além da integração com os serviços de contabilidade. Há ainda a possibilidade de 

utilização do software através de smartphones e sistemas de comunicação móveis, 

proporcionando maior flexibilidade de uso e agilidade de atendimento ao cliente e 

colocação de pedidos. 

O Conta Azul possui diversos pacotes de assinatura, os quais compreendem 

as mesmas funcionalidades, variando apenas a quantidade de usuários da empresa, 

quantidade de boletos e notas fiscais emitidas mensalmente. No caso da Thagi 

Pâtisserie, o pacote a ser utilizado inicialmente será o pequeno, ao custo de R$99,00 

mensais, o qual possibilita a utilização de 5 usuários distintos, emissão de 500 boletos 

e 300 notas fiscais de produto mensais. No caso de crescimento de volume de vendas 

ao longo do tempo, um plano de maior capacidade mensal será adotado de acordo 

com a demanda necessária. 

13.7.2 Plano Básico de Informática 

Para os processos de gestão da Thagi Pâtisserie, serão utilizados meios 

informatizados pelos gestores. Estes utilizarão computadores pessoais para a 

execução de tarefas de controle, emissão de pedidos, controles financeiros, 

divulgação da empresa e contato com clientes. Cada um dos gestores utilizará um 

computador pessoal, além de um terminal fixo utilizado no caixa do ponto de venda, o 

qual contará com impressora para emissão de notas e cupons fiscais de venda.  

O ponto de venda contará ainda com 2 redes de internet locais com tecnologia 

wireless (sem fio), sendo uma rede livre para uso dos clientes, e uma segunda rede, 

protegida por senha, para uso interno da empresa. 
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13.8 INVESTIMENTO CAPITAL PRÓPRIO (INICIAL E GIRO)  

Existem dois tipos de investimento dentro de uma empresa. O investimento 

fixo, que é usado para compra de imóveis, equipamentos, carros, ou seja, topo tipo 

de ativo imobilizado. Também existe o Capital de Giro, que como o nome já indica, 

serve para suprir as necessidades da empresa, e assim, fazê-la girar. 

 O investimento fixo é essencial no início do negócio. É ele que vai fazer com 

que a sua empresa tenha capacidade e estrutura de produção e atendimento. Já o 

capital de giro estará no estoque, no banco e nas mercadorias vendidas a prazo. É 

com esse recurso que a empresa supre suas necessidades e alavanca suas vendas. 

 É preciso ter cuidado com o capital de giro, por ele estar ligado diretamente 

com o estoque. Como o estoque trabalha conforme a demanda, há muita oscilação, 

sendo assim é necessário ficar atento pois um estoque que tem uma alta demanda, 

necessita de um alto capital de giro. 

 De acordo com o planejamento financeiro elaborado para a Thagi Pâtisserie, 

chegou-se a uma necessidade de Capital de Giro inicial de R$180.000,00 obtidos 

através de aporte de capital de cada um dos cinco sócios, no valor de R$36.000,00 

aportados por sócio, necessários para a abertura da empresa e investimentos iniciais 

em equipamentos, veículos e reforma do imóvel onde a empresa funcionará. 

13.9 ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

As empresas fazem alocação de recursos, ou seja, investimento de capital, por 

diversos motivos. Os mais utilizados são aquisição ou substituição de ativos 

imobilizados, expansão dos negócios entre outros investimentos. O investimento de 

capital é um desembolso de fundos, que visa rentabilidade e benefícios e a médio e 

longo prazo. Já o investimento operacional é um desembolso que visa benefícios a 

curto prazo. 

Na Planilha 1 pode-se observar a alocação dos recursos utilizados para a 

compra de equipamentos e materiais necessários ao início da operação do negócio. 
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Q TIPO VALOR VIDA ÚTIL (Meses) Prazo Pgto (Meses) Taxa Financ. (am) 

1 Forno, Fogão e Masseira  40.000,00 120 36 0,80% 

2 Vitrine e Refrigerador. Gelopar 19.000,00 120 36 0,80% 

3 Utensílios Diversos 15.000,00 120 36 0,80% 

4 Móveis + Bancada 53.000,00 48 12 0,00% 

5 Furgão Refrigerado 80.000,00 60 36 0,80% 

6 Reforma 120.000,00 120 6 0,00% 

Planilha 1 investimento Inicial (Equipamentos) / Depreciável 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
Q TIPO VALOR Prazo Pgto (Meses) 

1 Despesas de legalização 7.000,00 2 

2 Divulgação 10.000,00 3 

3 Cursos e treinamentos 10.000,00 3 

4 Outras despesas 6.000,00 3 

Planilha 2 Alocação de investimentos iniciais (não depreciáveis) 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

13.9.1 Despesas 

Um dos componentes importantes da DRE é a despesa. A despesa 

operacional é todo tipo de gasto com bens e serviços para manutenção da empresa. 

Segundo Silva (2012), fazem parte da despesa operacional: 

 A despesa com vendas está relacionada a área comercial, que é 

necessária para que a empresa mantenha seu ritmo de vendas, ela é 

composta por comissões de vendas, salários e encargos, material de 

escritório e comunicação, propaganda entre outros.  

 As despesas administrativas, assim como as despesas com vendas, são 

salários e encargos, porém da parte administrativa da empresa, material 

de escritório, aluguel do prédio administrativo entre outros.  

 As despesas gerais envolvem aquilo que ainda não foi citado acima, 

como materiais de limpeza, gasolina, alugueis que não sejam prédios de 

venda e administrativo, aluguel de um barracão por exemplo e 

reembolso de certas despesas de funcionários como estacionamento 

quando estava em visita a um cliente. 

 E finalmente as despesas financeiras que envolvem juros sobre 

empréstimos, e financiamento, despesas com seguro e os diversos 

impostos. 
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A seguir seguem duas planilhas que apresentam as despesas mensais 

administrativas, fixas, e as despesas com vendas, variáveis, ao longo dos cinco 

primeiros anos de operação da empresa. 

 

Q Nome Produto ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

1 Salários             29.000,00              29.000,00              29.000,00              29.000,00              29.000,00  

2 Aluguel / IPTU             10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00  

3 Telefone / Internet                  500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00  

4 Máquina Cartões                  500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00  

5 Propaganda               5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00  

6 Contabilidade               2.000,00                2.000,00                2.000,00                2.000,00                2.000,00  

7 Outras Despesas               6.000,00                6.000,00                6.000,00                6.000,00                6.000,00  

Planilha 3 Despesas administrativas (fixas) 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
 

Q Nome Produto % Receita 

1 Comissões 0,00% 

2 Royalties 0,00% 

3 Embalagens 1,00% 

4 Outros 1,00% 

Planilha 4 Despesas com vendas (variáveis) 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

13.10 ANÁLISE DO PLANO FINANCEIRO 

Dentre os principais fatores utilizados para a contabilidade de um negócio 

estão os custos. Este tem como definição os valores abonados para a aquisição de 

bens ou serviços. Segundo Marion (1998), os custos compreendem todos os gastos 

relativos aos recursos consumidos na produção de bens ou prestação de serviços, 

logo, são identificáveis ao longo do processo produtivo. 

 Os custos de produção de bens ou serviços podem ser classificados de duas 

formas diferentes. A primeira tem relação direta com a apropriação de custos em 

relação ao volume de bens produzidos em um determinado período, classificando-os 

como custos fixos ou variáveis. Já a segunda maneira de classificação de custos se 

dá de acordo com aqueles diretamente relativos a atividade de produção da 

organização, ou não, dividindo os custos entre diretos e indiretos. 

 No Quadro 23 podem ser visualizadas as diferentes classificações de custos 

dentro dos conceitos de contabilidade. 
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Custos Diretos Custos indiretos 

Custos Fixos 
Encargos sociais, provisões 
para férias, salários, décimo 

terceiro salário 

seguros, depreciação de 
equipamentos e maquinas, 

aluguel, salários equipe 
administrativa e vendas 

Custos Variáveis 
Impostos, matéria prima direta, 

energia elétrica, insumos, 
materiais de embalagem 

Materiais indiretos, mão de 
obra indireta, insumos 

auxiliares 

Quadro 23 Custos de Operação 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

 É importante levar em conta que é bastante importante que qualquer empresa 

tenha pleno conhecimento de todos os custos relativos ao seu negócio, sejam estes 

fixos ou variáveis, diretos ou indiretos. O pleno conhecimento e controle de todos os 

custos envolvidos no negócio propiciam que haja maior competitividade do negócio 

em relação a seus concorrentes em função da possibilidade de identificação e controle 

de custos extraordinários não necessários à sua operação, possibilitando ações 

futuras que aumentem a lucratividade e competitividade da empresa frente ao 

mercado. 

 Nas planilhas a seguir, pode-se observar quais os custos mensais do negócio 

ao longo dos cinco primeiros anos de operação da empresa. As tabelas estão 

distribuídas entre custos fixos e custos variáveis do negócio. Dentre as tabelas de 

custos fixos estão: tabela de despesas administrativas, tabela de investimento inicial 

em equipamentos e tabela de investimento inicial em serviços. Já com relação aos 

custos variáveis da Thagi Pâtisserie, pode-se visualizar a seguir as seguintes tabelas: 

tabela de impostos diretos, tabela de despesa com vendas e tabela de custo médio 

dos produtos. 

13.10.1 Custos Fixos do Negócio 

Q Nome Produto ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

1 Salários             29.000,00              29.000,00              29.000,00              29.000,00              29.000,00  

2 Aluguel / IPTU             10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00  

3 Telefone / Internet                  500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00  

4 Máquina Cartões                  500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00  

5 Propaganda               5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00  

6 Contabilidade               2.000,00                2.000,00                2.000,00                2.000,00                2.000,00  

7 Outras Despesas               6.000,00                6.000,00                6.000,00                6.000,00                6.000,00  

 TOTAL  53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

Planilha 5 Custos Administrativos Fixos 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 
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Q TIPO VALOR VIDA ÚTIL (Meses) Prazo Pgto (Meses) Taxa Financ. (am) 

1 Forno, Fogão e Masseira              40.000,00  120 36 0,80% 

2 Vitrine e Refrig. Gelopar             19.000,00  120 36 0,80% 

3 Utensilios Diversos             15.000,00  120 36 0,80% 

4 Móveis + Bancada             53.000,00  48 12 0,00% 

5 Furgão Refrigerado             80.000,00  60 36 0,80% 

6 Reforma           120.000,00  120 6 0,00% 

 TOTAL 327.000,00    

Planilha 6 Investimento Inicial em Equipamentos 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
Q TIPO VALOR Prazo Pgto (Meses) 

1 Despesas de legalização               7.000,00  2 

2 Divulgação             10.000,00  3 

3 Cursos e treinamentos             10.000,00  3 

4 Outras despesas               6.000,00  3 

 TOTAL 33.000,00  
Planilha 7 Investimento inicial em serviços 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Q Nome Produto Ticket Médio Custo Médio Estoque (dias) 

1 Bolo personalizado               3.000,00                   700,00  5 

2 Bolos (Fatia)                    16,00                       5,20  3 

3 Bebidas                      7,00                       2,80  10 

4 Macaron                      6,00                       2,00  5 

5 mini doces                      5,50                       2,00  3 

6 éclair                      8,00                       3,00  3 

7  doces casamento (cento)                  350,00                     80,00  3 

8 Tortas (balcão)                    55,00                     18,00  0 

Planilha 8 Preços de Vendas e Custo médio dos produtos 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Imposto % 

PIS: 0,34% 

COFINS: 1,42% 

ICMS: 3,48% 

ISS: 0,00% 

Outros 4,99% 

TOTAL: 10,23% 

Planilha 9 Impostos diretos sobre faturamento 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Q Nome Produto % Receita 

1 Comissões 0,00% 

2 Royalties 0,00% 

3 Embalagens 1,00% 

4 Outros 1,00% 

Planilha 10 Despesas com Vendas 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 
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13.11 RECEITAS 

As receitas de uma empresa podem ser reconhecidas como os recursos 

financeiros ou direitos a receber em contrapartida à prestação de serviços ou venda 

de bens e produtos a um terceiro, proporcionando que haja um aumento do patrimônio 

líquido da organização. 

Há ainda uma outra forma de se obter receitas em um negócio a qual não está 

diretamente ligada à prestação de serviços ou venda de produtos ou bens. Está se dá 

em função do recebimento de dividendos obtidos através de investimentos no 

mercado financeiro ou juros obtidos através de operações bancárias, bem como 

outros tipos de receitas, como por exemplo aquelas obtidas através da venda de bens 

da empresa. 

O conceito de receita pode ser subdividido entre duas modalidades. São elas: 

 Receitas operacionais: Decorrentes da venda de bens e produtos, ou prestação 

de serviços para terceiros, ou seja, decorrentes da operação normal do 

negócio; 

 Receitas não operacionais: São aquelas decorrentes de operações não 

comuns à atividade do negócio, como por exemplo aquelas advindas da venda 

de bens e ativos da empresa, bem como de aplicações do mercado financeiro, 

etc. 

 

Gráfico 9 Projeção de Faturamento 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 
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Conforme pode-se observar no Gráfico 9, o empreendimento apresenta um 

faturamento crescente ao longo dos três primeiros anos, até atingir sua maturidade. 

No quarto e quinto ano, projeta-se que o faturamento do negócio seja estável em 

relação ao terceiro ano, em função da estabilização do volume de venda de produtos. 

13.12 BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO 

O balanço patrimonial é uma ferramenta muito importante para a tomada de 

decisões em uma empresa já que este possui dados referentes a posição financeira 

e patrimonial do negócio, proporcionando uma boa análise do panorama geral do 

negócio, incluindo os direitos a receber, capital disponível em caixa e disponibilidades 

em estoques, bem como todas as obrigações a serem pagas e a apresentação do 

lucro ou prejuízo naquele intervalo. 

Marion contribui abaixo para a importância da correta elaboração do balanço 
patrimonial: 

 
“O Balanço Patrimonial é o mais importante relatório gerado pela 
contabilidade. Através dele pode-se identificar a saúde financeira e 
econômica da empresa no fim do ano ou em qualquer data prefixada” 
(MARION, 1998, p. 46)   
 

O balanço patrimonial é subdividido em três partes distintas, as quais estão 

listadas a seguir: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 

No segmento Ativo, segundo Marion (1998), são apresentados o conjunto de 

bens e direitos de propriedade da empresa. São os itens positivos do patrimônio; 

trazem benefícios, proporcionam ganho para a empresa. O ativo é subdividido ainda 

entre Circulante, Não Circulante e Realizável a Longo Prazo. 

Já no campo Passivo, são apresentadas as obrigações da empresa, ou seja, 

as dívidas que serão cobradas após o seu vencimento pelos credores da empresa. 

Os credores em questão podem ser pessoas físicas ou jurídicas que prestam serviços 

ou fornecem meterias primas e insumos, bem como o governo, o qual cobra impostos, 

instituições bancárias, funcionários, entre outros. O passivo de uma organização 

normalmente é conhecido como passivo exigível, pois este evidencia o endividamento 

da empresa, conforme comenta Marion (1998). 

O terceiro componente do balanço patrimonial de uma empresa é chamado 

de Patrimônio Líquido (PL), o qual possui como sua principal função a demonstração 

do total das aplicações dos proprietários da empresa. Ou seja, o patrimônio líquido de 
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uma companhia é obtido através da contabilização de todos os ativos da companhia, 

subtraindo-se todos os passivos e dívidas os quais esta empresa possui.  Desta 

maneira, apresenta-se qual seria a parcela de participação dos sócios no caso de 

extinção da empresa e divisão do seu patrimônio atualizado. 

O montante apresentado no patrimônio líquido de uma companhia é variável, 

ou seja, de acordo com o resultado obtido anualmente na operação do negócio, há 

aumento ou redução do patrimônio líquido em função do lucro ou prejuízo acumulado 

em cada período. 

No Quadro 24 pode-se notar quais os componentes contidos no balanço 

patrimonial de uma empresa entre os campos do ativo, passivo e patrimônio líquido. 

 

ATIVO PASSIVO 

Circulante Circulante 

caixa, bancos, letras de câmbio, estoques, 
etc. 

salários, contas a pagar, empréstimos, 
fornecedores, provisões de impostos, etc. 

Realizável a longo prazo 

Títulos imobiliários, incentivos fiscais, valores 
a receber, etc. 

Exigível a longo prazo 

financiamentos, duplicatas a pagar, etc 

Permanente Resultado de exercícios futuros 

Imobilizado 
Receitas a vencer, Alugueis ativos à vencer, 
etc 

máquinas, prédios e imóveis, veículos, 
equipamento, mobiliário, etc 

Patrimônio Líquido (PL) 

Capital social 

Investimentos Reserva de capital 

participação acionária em outros negócios, 
demais investimentos 

Ajustes de avaliação patrimonial 

Diferido Lucros ou prejuízos acumulados 

gastos de instalações, benfeitorias, 
pesquisas, etc 

  

Em andamento   

construções e investimentos em andamento, 
equipamentos e ferramental em processo de 
importação 

  

Quadro 24 Apresentação dos Componentes do Balanço Patrimonial 
 Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

 Segue a seguir a projeção de vendas da Thagi Pâtisserie ao longo dos 

primeiros 5 anos de operação. 
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Q Nome Produto 
Mês 

1 
Mês 

2 
Mês 

3 
Mês 

4 
Mês 

5 
Mês 

6 
Mês 

7 
Mês 

8 
Mês 

9 
Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

1 Bolo personalizado 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 

2 Bolos (Fatia) 480 480 480 480 480 480 500 500 500 500 500 500 

3 Bebidas 600 600 600 600 600 600 630 630 630 630 630 630 

4 Macaron 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

5 mini doces 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

6 éclair 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

7  doces casamento (cento) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

8 Tortas (balcão) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 TOTAL 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 
Planilha 11 Projeção de Vendas 1º Ano 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Q Nome Produto ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

1 Bolo personalizado 322 402 420 420 

2 Bolos (Fatia) 6.780 7.680 7.800 7.800 

3 Bebidas 8.700 9.780 9.960 9.960 

4 Macaron 4.850 5.400 5.400 5.400 

5 mini doces 6.800 9.000 9.000 9.000 

6 éclair 4.300 5.400 5.400 5.400 

7  doces casamento (cento) 805 1.080 1.080 1.080 

8 Tortas (balcão) 1.040 1.260 1.260 1.260 

Planilha 12 Projeção de Vendas 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

PROJEÇÃO ATIVO E PASSIVO        

 CONTAS   Ano 1   Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5  

 ATIVO   4.599.689   5.656.991   10.460.769   17.209.866   24.450.075  

 CIRCULANTE   991.914   2.633.016   8.020.594   15.353.491   23.091.375  

 DISPONÍVEL   459.029   1.941.767   7.158.428   14.466.511   22.204.395  

 CONTAS A RECEBER   484.776   630.092   787.896   810.768   810.768  

 ESTOQUES   48.109   61.157   74.270   76.212   76.212  

 NÃO CIRCULANTE   3.607.775   3.023.975   2.440.175   1.856.375   1.358.700  

 IMOBILIZADO   3.924.000   3.924.000   3.924.000   3.924.000   3.924.000  

 DEPRECIAÇÃO ACUM.   (316.225)  (900.025)  (1.483.825)  (2.067.625)  (2.565.300) 

 PASSIVO   4.599.689   5.656.991   10.460.769   17.209.866   24.450.075  

 CIRCULANTE   2.452.258   1.303.908   785.522   516.528   516.528  

 FORNECEDORES   316.924   405.574   503.188   516.528   516.528  

 EMPRÉSTIMOS A PAGAR   2.105.833   898.333   282.333   -     -    

 SERVIÇOS A PAGAR   29.500   -     -     -     -    

 NÃO CIRCULANTE   2.147.431   4.353.083   9.675.247   16.693.338   23.933.547  

 CAPITAL INICIAL   2.160.000   2.160.000   2.160.000   2.160.000   2.160.000  

 LUCROS ACUMULADOS   (12.569)  2.193.083   7.515.247   14.533.338   21.773.547  

Planilha 13 Ativo e Passivo 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 
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Receita Bruta   Ano 1   Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5  

 RECEITA BRUTA   1.211.940   1.575.230   1.969.740   2.026.920   2.026.920  

 Bolo personalizado   762.000   966.000   1.206.000   1.260.000   1.260.000  

 Bolos (Fatia)   94.080   108.480   122.880   124.800   124.800  

 Bebidas   51.660   60.900   68.460   69.720   69.720  

 Macaron   25.200   29.100   32.400   32.400   32.400  

 mini doces   26.400   37.400   49.500   49.500   49.500  

 éclair   24.000   34.400   43.200   43.200   43.200  

  doces casamento (cento)   189.000   281.750   378.000   378.000   378.000  

 Tortas (balcão)   39.600   57.200   69.300   69.300   69.300  

 DEDUÇÕES DA RECEITA   (123.981)  (161.146)  (201.504)  (207.354)  (207.354) 

Planilha 14 Receita Bruta 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

RECEITA LÍQUIDA   1.087.959   1.414.084   1.768.236   1.819.566   1.819.566  

 Bolo personalizado   684.047   867.178   1.082.626   1.131.102   1.131.102  

 Bolos (Fatia)   84.456   97.382   110.309   112.033   112.033  

 Bebidas   46.375   54.670   61.457   62.588   62.588  

 Macaron   22.622   26.123   29.085   29.085   29.085  

 mini doces   23.699   33.574   44.436   44.436   44.436  

 éclair   21.545   30.881   38.781   38.781   38.781  

  doces casamento (cento)   169.665   252.927   339.331   339.331   339.331  

 Tortas (balcão)   35.549   51.348   62.211   62.211   62.211  

 CUSTO DOS PRODUTOS   (312.200)  (404.336)  (502.800)  (516.528)  (516.528) 

 Bolo personalizado   (177.800)  (225.400)  (281.400)  (294.000)  (294.000) 

 Bolos (Fatia)   (30.576)  (35.256)  (39.936)  (40.560)  (40.560) 

 Bebidas   (20.664)  (24.360)  (27.384)  (27.888)  (27.888) 

 Macaron   (8.400)  (9.700)  (10.800)  (10.800)  (10.800) 

 mini doces   (9.600)  (13.600)  (18.000)  (18.000)  (18.000) 

 éclair   (9.000)  (12.900)  (16.200)  (16.200)  (16.200) 

  doces casamento (cento)   (43.200)  (64.400)  (86.400)  (86.400)  (86.400) 

 Tortas (balcão)   (12.960)  (18.720)  (22.680)  (22.680)  (22.680) 

 LUCRO BRUTO   775.759   1.009.748   1.265.436   1.303.038   1.303.038  

 Bolo personalizado   506.247   641.778   801.226   837.102   837.102  

 Bolos (Fatia)   53.880   62.126   70.373   71.473   71.473  

 Bebidas   25.711   30.310   34.073   34.700   34.700  

 Macaron   14.222   16.423   18.285   18.285   18.285  

 mini doces   14.099   19.974   26.436   26.436   26.436  

 éclair   12.545   17.981   22.581   22.581   22.581  

  doces casamento (cento)   126.465   188.527   252.931   252.931   252.931  

 Tortas (balcão)   22.589   32.628   39.531   39.531   39.531  

MARGEM BRUTA 64% 64% 64% 64% 64% 

 DESPESAS COM VENDAS   (1.457)  (1.694)  (1.913)  (1.945)  (1.945) 

 Comissões   -     -     -     -     -    

 Royalties   -     -     -     -     -    

 Embalagens   (941)  (1.085)  (1.229)  (1.248)  (1.248) 
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 Outros   (517)  (609)  (685)  (697)  (697) 

 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO ($)   774.301   1.008.054   1.263.522   1.301.093   1.301.093  

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (%) 64% 64% 64% 64% 64% 

 DESPESAS ADMINISTRATIVAS   (680.704)  (651.530)  (655.659)  (656.269)  (656.269) 

 Salários   (348.000)  (348.000)  (348.000)  (348.000)  (348.000) 

 Aluguel / IPTU   (120.000)  (120.000)  (120.000)  (120.000)  (120.000) 

 Telefone / Internet   (6.000)  (6.000)  (6.000)  (6.000)  (6.000) 

 Máquina Cartões   (6.000)  (6.000)  (6.000)  (6.000)  (6.000) 

 Propaganda   (60.000)  (60.000)  (60.000)  (60.000)  (60.000) 

 Contabilidade   (24.000)  (24.000)  (24.000)  (24.000)  (24.000) 

 Outras Despesas   (72.000)  (72.000)  (72.000)  (72.000)  (72.000) 

 (-) PDD   (11.704)  (15.530)  (19.659)  (20.269)  (20.269) 

 Serviços Iniciais   (33.000)  -     -     -     -    

 DESPESAS DEPRECIAÇÃO   (48.650)  (48.650)  (48.650)  (48.650)  (35.400) 

 LUCRO OPERACIONAL ($)   44.947   307.874   559.213   596.174   609.424  

LUCRO OPERACIONAL (%) 3,48% 19,33% 28,33% 29,00% 30,00% 

 FINANCEIRAS LÍQUIDAS   (7.950)  (7.950)  (7.950)  -     -    

 Juros sobre Invest.   (7.950)  (7.950)  (7.950)  -     -    

 LUCRO ANTES DO IR/CSLL ($)   36.997   299.924   551.263   596.174   609.424  

LUCRO ANTES DO IR/CSLL (%) 2,91% 18,83% 28,33% 29,00% 30,00% 

 IMPOSTO DE RENDA / CSLL   -     -     -     -     -    

 LUCRO LÍQUIDO ($)   36.997   299.924   551.263   596.174   609.424  

LUCRO LÍQUIDO (%) 2,91% 18,83% 28,33% 29,00% 30,00% 

Planilha 15 Receita líquida 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

13.13 PLANO FINANCEIRO  

O Valor presente líquido (VPL) também conhecido como valor atual liquido 

(VAL), é um método que faz a estimativa do valor atual para fluxos futuros, ou seja, 

ele faz a análise da viabilidade de projetos. Segundo Weston e Brigham o Valor 

Presente Líquido (VPL) pode ser definido como “um método de avaliação das 

propostas de investimento de capital em que se encontra o valor presente dos fluxos 

de caixa futuros líquidos, descontados ao custo do capital da empresa ou a taxa de 

retorno exigida. ” (2000, p.533). 

O VPL é um critério de referência nas decisões de investimentos. Suponha-

se aceitável um projeto que possua o VLP igual ou maior que zero no período 

analisado. “Se o VPL for maior que zero, a empresa obterá um retorno maior do que 

seu custo de capital. Com isso, estaria aumentando o valor de mercado e, 

consequentemente, a riqueza de seus proprietários. ” (GITMAN, 1997 p. 330). A 

fórmula do VPL pode ser assim apresentada: 
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Onde: VPL = Valor Presente Líquido 

FCj: fluxo de caixa de ordem j, para 

 j= 1,2,3,...,n; i= taxa de desconto 

 CF0 = fluxo de caixa no momento zero (fluxo de caixa inicial) 

  

Através da elaboração do planejamento financeiro da Thagi Pâtisserie, 

chegou-se a um Valor Presente Líquido (VPL) calculado de R$795.353,00, 

apresentando a real viabilidade do negócio. 

13.13.1 Payback 

Este método consiste em maneira simples e objetiva de avaliação de 

investimento, pois ela irá dizer se haverá a recuperação do capital investido e em 

quanto tempo. Payback é definido por Gitman (2002) como o período de tempo 

necessário para recuperar o capital investido, ou seja, é o período de tempo 

necessário para que os lucros de um investimento consigam cobrir o capital 

empregado.  

Para se fazer o cálculo do Playback basta identificar o número de períodos 

em que retorna os investimentos, subtraindo do capital inicial o caixa de “n” períodos, 

até a liquidação do capital investido. Segundo Braga (1989, p.283), “se as entradas 

líquidas de caixa forem uniformes, bastará dividir o investimento inicial pelas entradas 

de caixa; quando as entradas anuais forem desiguais, estas deverão ser acumuladas 

até atingir o valor do investimento, apurando-se o prazo do retorno”. 

Através do levantamento financeiro realizado de maneira a observar a 

viabilidade de abertura de uma confeitaria voltada para o atendimento a clientes de 

classe A e classe B na região de Curitiba, chegou-se a um Payback calculado de 27 

meses, demonstrando a real viabilidade de abertura do negócio em questão. 
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13.14 PONTO DE EQUILÍBRIO (PE) 

O ponto de equilíbrio para Martins (2003) evidencia em termos quantitativos, 

o volume que a empresa necessita para produzir ou vender para que consiga cobrir 

todos os custos e despesas fixas, além dos custos e despesas variáveis que incorrem 

normalmente ao fabricar e vender um produto ou serviço. No PE, o custo operacional 

total e a receita das vendas igualam – se, portanto, o lucro é zero.  

 

Ponto de Equilíbrio = (Custo Fixo / Receita – Custo Variável)) x 100 

Lembrando: Margem de Contribuição = Receita – Custo Variável  

  

 

 

Gráfico 10 Ponto de Equilíbrio 
Fonte: BRUNI (2006) 

 

Pode- se constatar que para vendas abaixo do Ponto de Equilíbrio, o total dos 

custos operacionais excede a receita das vendas, ou seja, a empresa tem prejuízo.  

O ponto de equilíbrio mensal calculado para a Thagi Pâtisserie se dá em R$ 

80.919,81, através da soma do conjunto de gastos fixos e gastos variáveis mensais, 

conforme pode-se observar no Gráfico 11. 
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Gráfico 11 ponto de Equilíbrio 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

13.14.1 Margem de contribuição  

De acordo com Hoji, a margem de contribuição é o valor que sobra da 

operação de venda dos produtos, para realizar este cálculo deve-se fazer a dedução 

dos impostos. Para obter a margem de contribuição, deve-se fazer o seguinte cálculo:  

 

Preço unitário de venda (líquido de impostos): R$ 10,00 

( - ) Custos variáveis unitários:   R$ 3,00 

( - ) Despesas variáveis unitárias:  R$ 2,50 

( = ) Margem de contribuição unitária (MCU): R$ 4,50. 

 

Após a realização do planejamento financeiro necessário à elaboração do 

plano de negócios da Thagi Pâtisserie, observou-se que a margem de contribuição 

média dos produtos produzidos e vendidos pela empresa é de 64% do preço unitário 

de venda.  

13.14.2 Demonstração do resultado do exercício - DRE 

A DRE é uma demonstração contábil, que por meio dela são apresentadas aos 

stakeholders das organizações demonstrações do período, como por exemplo, o fluxo 

de receitas e despesas, que podem resultar no aumento ou diminuição do patrimônio 

líquido entre as duas datas consultadas. 

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

Ponto de Equilíbrio

Receita Gasto Fixo Gasto Variável Gasto Total
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“Ela deve ser apresentada de forma dedutiva, isto é, inicia-se com a 

Receita operacional bruta e dela deduzem-se custos e despesas, para 

apurar o lucro líquido”. Hoji, 2004.  

 Pode-se observar no Gráfico 12 a demonstração do resultado do exercício 

projetada para os primeiros cinco anos de operação da Thagi Pâtisserie, o qual 

contempla a receita operacional, custos, despesas e lucro líquido planejado. 

 

 

Gráfico 12 Projeção DRE 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

13.15 INDICADORES CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS. 

Os indicadores são de suma importância para as organizações, pois é por 

meio deles que as empresas mantêm os controles financeiros, contábeis e 

econômicos, podendo visualizar aumento ou queda no faturamento, margem de 

contribuição, porcentagem de impostos, custos fixos e variáveis, além dos demais 

custos que compõem uma organização. 

Por meios destes indicadores, a empresa também consegue identificar seu 

valor de mercado, permitindo, se desejar, a entrada de investidores. 

A seguir, pode-se observar os principais indicadores contábeis, econômicos e 

financeiros planejados para o empreendimento ao longo dos primeiros 60 meses de 

operação do negócio. 
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INDICADORES DE DESEMPENHO Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  1.211.940   1.575.230   1.969.740   2.026.920   2.026.920  

CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO  (1.460.344)  1.329.108   7.235.072   14.836.963   22.574.847  

LIQUIDEZ CORRENTE  5   26   135   357   536  

LIQUIDEZ SECA  5   25   134   355   535  

LIQUIDEZ IMEDIATA  2   19   121   336   516  

INDICADORES DE ATIVIDADE  -     -     -     -     -    

GIRO DOS ESTOQUES  78   80   81   81   81  

PERÍODO MÉDIO DE ESTOQUES  55   54   53   53   53  

PERÍODO MÉDIO DE COBRANÇA  144   144   144   144   144  

PERÍODO MÉDIO DE PAGAMENTO  366   361   360   360   360  

ENVIDAMENTO  -     -         -    

ENVIDAMENTO TOTAL 52% 24% 8% 3,0% 2,1% 

LUCRATIVIDADE  -     -     -     -     -    

MARGEM BRUTA 64,01% 64,10% 64,2% 64,3% 64,3% 

MARGEM OPERACIONAL 3,55% 19,33% 28,4% 29,4% 30,1% 

MARGEM LÍQUIDA 2,89% 18,82% 28,0% 29,4% 30,1% 

RETORNO SOBRE ATIVO 1,04% 5,27% 5,4% 3,5% 2,5% 

RETORNO SOBRE O PL 1,37% 6,97% 5,9% 3,6% 2,6% 

Planilha 16 Indicadores Gerenciais 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL):  795.353  

TAXA PARA ANÁLISE: 1,50% 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 4,40% 

PAY BACK (MESES): 27 

Planilha 17 Indicadores de Atratividade 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016 
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CONCLUSÃO 

Ao analisar as informações que foram expostas neste plano de negócios, pode-

se concluir que o ramo de confeitarias está em constante crescimento, e ingressar 

neste setor é altamente promissor.  

O objetivo principal deste plano de negócios foi verificar a viabilidade da 

abertura de uma confeitaria alto padrão em Curitiba. Para chegar aos resultados finais, 

foi necessário realizar estudos aprofundados sobre fatores do micro e macro 

ambientes, investimentos, concorrentes, equipamentos, mão de obra qualificada, 

custos fixos, variáveis, tributos, entre outros. 

Entre os custos para a abertura da empresa destacam-se os seguintes: R$ 

327.000,00 com as reformas e equipamentos e R$ 33.000,00 com divulgação, 

documentação e cursos. Paralelamente aos custos iniciais de abertura da empresa, 

somam-se os custos fixos mensais de operação do negócio, que perfazem 

R$53.000,00 mensais e contemplam a locação do imóvel, salários de colaboradores, 

propaganda, custos com telecomunicações e custos extraordinários diversos. 

Soma-se ainda a estes custos mensais de operação o custo da matéria prima, 

impostos, embalagens, transportes, entre diversos outros custos que compõe os 

gastos mensais da empresa. 

Ao realizar todas as etapas necessárias do plano de negócios, chegou-se ao 

final deste plano de negócios constatando-se que a abertura da confeitaria em Curitiba 

é viável, atingindo uma TIR de 4,4% e um payback de 27 meses. 

 

Pontos chaves para o sucesso: Qualidade, comprometimento e seriedade. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO PARA CLIENTES PROMOTERS 

 

Qual classe social costuma atender? * 

 Classe A 

 Classe A e B 

 Classe A, B e C 

 Classe B 

 Classe B e C 

 Classe C 

Quanto em média os clientes investem no evento? * 

 Menos de 40 mil 

 De 50 a 70 mil 

 De 71 a 90 mil 

 De 91 a 110 mil 

 Acima de 110 mil 

Qual a frequência de eventos que realiza no mês? * 

 De 2 a 4 

 De 4 a 6 

 De 6 a 8 

 Mais de 8 

O estabelecimento possui parcerias com outros fornecedores? * 

 Sim 

 Não 

Caso possua parcerias, quais são os segmentos? (Pode-se marcar mais de 
uma opção) 

 Doces 

 Buffet 

 Decoração (flores) 
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 Bebidas 

 Fotografia e vídeo 

 Movelaria 

 Outro:  

Os eventos realizados por vocês, tem bolo? * 

 Sempre 

 Às vezes 

 Nunca 

Quando há bolo, normalmente é verdadeiro, ou bolo fake? * 

 Verdadeiro 

 Fake 

 Os dois 

 Outro:  
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO PARA CLIENTES 

Você frequenta confeitarias? * 

 Sempre 

 Às vezes 

 Nunca 

Dentre as datas comemorativas abaixo, quais delas você organiza grandes 
festas? (Pode-se marcar mais de uma opção) * 

 Aniversário 

 Aniversário de casamento (bodas) 

 Casamentos 

 Chá de Panela 

 Chá de Bebê 

 

Quando se trata de doces, o que mais importa pra você? (Pode-se marcar mais 
de uma opção) * 

 Preço 

 Qualidade 

 Diversidade 

 Disponibilidade 

 Outro:  

 

Quando consome produtos de confeitaria, você consome... * 

 No local 

 Leva para casa 

 Ambos 

 

Quais sabores de doces você mais gosta? (Pode-se marcar mais de uma 
opção) * 

 Brigadeiro 
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 Beijinho 

 Dois amores 

 Strogonoff de Nozes 

 Maracujá 

 Morango 

 Baunilha 

 Doce de Leite 

 Paçoca 

 Maracujá 

 Outro:  

 

Quais sabores de bolos você mais gosta? (Pode-se marcar mais de uma opção) * 

 Brigadeiro 

 Beijinho 

 Dois amores 

 Strogonoff de Nozes 

 Maracujá 

 Morango 

 Baunilha 

 Doce de Leite 

 Paçoca 

 Maracujá 

 Outro:  

 

Se abrisse uma ótima confeitaria em Curitiba, você iria mesmo se fosse longe 
da sua residência? * 

 Sim 

 Não 
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Quando está realizando um grande evento, onde costuma comprar bolos? * 

 Padarias 

 Confeitarias 

 Mercado 

 Vendedores independentes (amigos e indicação de amigos) 

 Outro:  

 

Na sua opinião, qual a importância do bolo em uma festa de aniversário, 
casamento e outras festas? * 

 Essencial 

 Importante 

 Irrelevante 

Por onde normalmente você toma conhecimento de novos estabelecimentos em 
Curitiba? * 

 Redes Sociais 

 Indicação de amigos 

 Jornais 

 Revistas 

 Televisão 

 Outro:  

 

Quando você vai a um local que nunca experimentou antes, o que é um fator 
decisivo pra você? * 

 O local ser bem avaliado por colunas sociais e jornais 

 O local ser indicado por amigos 

 O local tem boas avaliações nas redes sociais 

 O local ser mais caro 

 Outro:  
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ANEXO I - TABULAÇÃO PESQUISA QUATITATIVA 

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 200 entrevistados de ambos os 

sexos e diferentes idades. A mesma foi decisiva para a continuação do prejeto da  

Thagi Pâtisserie.  

 

Gráfico 13 Gênero 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Como se pode observar no gráfico 13, dentre as 200 pessoas entrevistadas, 

o gênero que mais se destacou foi o sexo feminino com 64%. 

 

 

Gráfico 14 Faixa Etária 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 14 mostra que a maioria dos entrevistados possui a faixa etária de 

19 a 30 anos (46%), seguido de 31 a 40 (20,5%), de 41 a 50 (17,5%) e 51 a 60 (11%).  
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A faixa etária de menor de 18 anos e maior que 61, corresponde a apenas 5% 

das respostas.  

 

Gráfico 15 Estado Civil 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 15 mostra que 55,5% dos entrevistados são casados, seguido por 

35,5% solteiros e 9% separados ou divorciados. 

 

Gráfico 16 Grau de Instrução 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

 

Como pode-se observar no gráfico 16, 32,5% possui ensino superior 

completo, 28,5% ensino superior incompleto, 17% ensino médio completo e 14,5 pós-

graduação completa. As demais alternativas correspondem a 7,5%. 
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Gráfico 17 Bairro Residente 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 17 demostra que 49,5% dos entrevistados correspondem a outros 

bairros não citados na pesquisa, seguido por Juvevê 11%, Água Verde 9%, Mercês 

8,5%, Batel 8%, Ahú e Santa Felicidade 7%. 

 

Gráfico 18 Número de Pessoas Residentes 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 18 pode- se ver que 32,5% dos entrevistados morram em 2 

pessoas na mesma residência, 30,5% morrem em 3 pessoas, 24,5% em 4 pessoas e 

9,5% em 5 ou mais pessoas.  
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Gráfico 19 Filhos 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 19 mostra que 48% não possui filhos, 22% possui 2 filhos, 20% 

possui 1 filho e 9,5% possui 3 filhos.  

 

Gráfico 20 Renda Familiar 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

O gráfico 20 mostra que 42,5% dos entrevistados tem a renda mensal 

familiar acima de R$ 6.160.00. 
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Gráfico 21 Frequência 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 21 demostra que 67,5% dos entrevistados frequenta confeitarias 

as vezes, 27% frequenta sempre e apenas 5,5 nunca frequenta uma confeitaria.  

 

Gráfico 22 Datas Comemorativas 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 22 pode- se notar que a data comemorativa que os entrevistados 

mais realizam festas é o aniversário.  
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Gráfico 23 Importância dos doces 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
Pode- se notar no gráfico a 23 que a qualidade seguida do preço é o que mais 

importa em relação a doces.  

 

Gráfico 24 Importância dos Bolos 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 24 pode- se notar que a qualidade seguida do preço é o que mais 

importa em relação a bolos. 
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Gráfico 25 Produtos de Confeitaria 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 25 mostra que a 50,5% dos entrevistados consome produtos de 

confeitaria em ambos os locais (no local ou leva para casa) em seguida 31% leva o 

produto para casa e 18,5% consome no local.  

 

Gráfico 26 Preferência por Sabor 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
O sabor de doces preferido pelos entrevistados é o de brigadeiro, seguido por 

morando e dois amores.  
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Gráfico 27 Sabores de Bolos 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 27 mostra que o sabor de bolo preferido é o de morango seguido 

por dois amores e brigadeiro.  

 

Gráfico 28 Distância das Confeitarias 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

No gráfico 28 mostra que 162 (81%) dos 200 entrevistados iriam a uma 

confeitaria mesmo se ela fosse longe de sua residência.  
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Gráfico 29 Compra de Bolo 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 29 mostra que a maioria dos entrevistados (57,5%) costuma 

comprar bolos em confeitarias quando se realiza algum evento, seguido por 

vendedores independentes (22,5) e padarias (15,5%). 

 

Gráfico 30 Importância do Bolo 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
O gráfico 30 demostra que 145 dos entrevistados (72,5%) considera o bolo 

como algo essencial para uma festa, em seguida 49 pessoas acham importante e 

apenas 6 pessoas acham irrelevante.  
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Gráfico 31 Conhecimento de Novas confeitarias 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 31 mostra que 42% dos entrevistados obtém conhecimento de 

novos estabelecimentos pelas redes sociais, 43% por indicação de amigos e 10,5% 

pelos jornais.  

 

Gráfico 32 Fator Decisivo 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 32 mostra que 124 (62%) dos 200 entrevistados tem a indicação 

de uma amigo como fator decisivo para se conhecer um novo local, em seguida pelo 

local ter boas avaliações nas redes sociais (17,5%) ,o local ser bem avaliado por 

colunas sociais e jornais.  
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ANEXO II - CONCLUSÃO PESQUISA QUANTITATIVA  

O projeto tem como finalidade demostrar a compreensão e a vontades de um 

público-alvo através da pesquisa.  

O objetivo principal desta pesquisa é identificar a demanda por bolos e doces 

na cidade de Curitiba, tendo assim um problema para qual a pesquisa foi direcionada, 

ela foi direcionada para um público acima de 18 anos, que frequenta confeitarias de 

alto padrão. 

Pode- se concluir com a análise desta pesquisa quantitativa que a grande 

maioria dos entrevistados frequenta confeitarias e acham essencial a presença de 

bolos em festas de casamento e aniversários. Os entrevistamos afirmaram que tanto 

com bolos quanto com doces a qualidade é de suma importância seguida pelo preço 

e diversidade. 

 Em relação ao local de confeitaria, mais da metade dos entrevistados 

reconhecem que iriam a confeitaria mesmo se ela fosse longe de suas residências, 

caso ela tivesse alta qualidade em seus produtos.  

Alguns sabores de bolos e doces se destacam em relação aos outros, sendo 

eles o de brigadeiro, morango e dois amores. Em relação a bolos o preferido dos 

entrevistados e o sabor de morango que 146 respostas, já para doces o preferido foi 

o saber de brigadeiro com 131 respostas.  

Falando sobre o local onde será consumido os produtos, mais da metade dos 

entrevistados (50,5%) afirma que quando consome produtos de confeitaria, consome 

em ambos os locais, sendo eles no local ou levando para casa. 
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ANEXO III - TABULAÇÃO DA PESQUISA COM PROMOTERS  

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 11entrevistados. A mesma foi 

decisiva para a continuação do prejetoda  Thagi Pâtisserie. 

 

Gráfico 33 Classe Social 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 33 mostra que 36,4% dos promoters entrevistados costuma 

trabalhar com as classes A e B, 18,2% com as classes B e C, 18,2% com a classe B, 

18,2% com a classe C, e 9,1% com a classe B e C. 

 

 

Gráfico 34 Investimento em Eventos 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 34 pode-se ver que 45,5% em média dos clientes investem de R$ 

50.000 a R$ 70.000 em um evento. 
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Gráfico 35 Frequência de Eventos 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

O gráfico 35 demostra que 54,5% dos promoters entrevistados realizam de 2 

a 4 eventos por mês, em seguida 27,3% realiza de 4 a 6 eventos e 18,3% de 6 a 8 

eventos.  

 

Gráfico 36 Parceria com Fornecedores 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 36 pode-se notar que 100% dos promoters entrevistados possuem 

parcerias com outros fornecedores. 
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Gráfico 37 Parcerias 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
O gráfico acima demostra que o segmento que mais tem parceria com os 

promoters entrevistados é o de Buffet, seguido por doces e decoração. 

 

Gráfico 38 Bolo em Eventos 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 38 pode-se ver que 90,9% dos eventos realizados pelos promoters 

entrevistados possuem bolos.  
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Gráfico 39 Bolo Verdadeiro 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
O gráfico 39 demostra que 54,5% dos bolos em eventos são verdadeiros e 

45,5% dos eventos possuem tanto o bolo verdadeiro como o fake. 

 

Gráfico 40 Possibilidades de Doces 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 40 mostra que 100% dos eventos realizados, há possibilidade de 

oferecer doces. 
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Gráfico 41 Sabores de Doces 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 
No gráfico 41 pode-se ver que 54,5% dos doces oferecidos nos eventos, 

possuem 6 ou mais sabores de doces, em seguida por 4 e 5 sabores com 18,2% cada 

um e 3 sabores com 9,1%. 
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ANEXO IV - CONCLUSÃO PESQUISA COM PROMOTERS 

Esta pesquisa teve como finalidade, confirmar o se geralmente os clientes que 

contratam promoters optam por ter bolos em suas festas. A mesma foi direcionada a 

promoters que realizam grandes eventos na cidade de Curitiba. O público alvo da 

Thagi Pâtisserie são as classes A e B, e 36,4% dos promoters entrevistados afirmam 

atender essas respectivas classes.  

Pode-se concluir com a análise desta pesquisa que 100% dos promoters 

entrevistados fazem parcerias com outros fornecedores, para assim atingirem um 

objetivo em comum. A maioria das parcerias fechadas são com buffet e lojas 

especializadas em doces.  

Em relação a bolos nas festas, os promoters afirmaram que 90,9% das festas 

realizadas por eles possuem bolos, sendo 54,5% bolos verdadeiros e 45,5% bolos 

verdadeiros e fake.  

Falando sobre doces, 100% dos promoters afirmam que há parceria com 

fornecedores de doces nas festas realizadas por eles, afirma-se ainda que mais da 

metade dos clientes optam por 6 ou mais tipos de doces. 

De 100% dos entrevistados 54,5% afirma que realizam de 2 a 4 eventos por 

mês, e que geralmente seus clientes costumam investir de R$ 50.00 a R$ 70.000 em 

um evento.  








