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RESUMO 

 

 

O principal objetivo deste trabalho é propor um Plano de Negócio com a finalidade 

de reestruturar o negócio, buscando ampliar a visão do empreendedor mostrando o quanto é 

importante toda esta análise e principalmente os inúmeros benefícios que este novo modelo de 

gestão trará a empresa como um todo. Para desenvolver este trabalho a metodologia utilizada 

foi à quantitativa, e por meio da aplicação dos questionários aos clientes e entrevista com o 

proprietário o que auxiliou para conhecer melhor qual é a visão do consumidor e assim definir 

os pontos fortes e fracos da empresa. A revisão bibliográfica tem foco nas bases do 

empreendedorismo dando ênfase as micros e pequenas empresas, porém com foco voltado 

para o Plano de Negócio. Por fim a proposta de intervenção para o Restaurante e Lancheria 

Nova Requinte foi toda focada nas necessidades e deficiências que a empresa possui, porém 

sem perder o foco da empresa e suas razões. Segundo o proprietário possui interesse de 

analisar e posteriormente implementar o Plano de Negócio proposto em um futuro próximo. 

 

 

Palavras-chaves: Plano de Negócio. Empreendedor. Micro e Pequenas Empresas. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to propose a business plan with the objective of 

restructure the business, looking to extend the vision of the entrepreneur showing how 

important is all this analysis and especially the many benefits that this new management 

model will bring to the company as a whole. To develop this study was used quantitatively 

methodology and through the application of quizzes to customers and interview with the 

owner who helped to better understand what is the view of the consumer and thereby set 

strengths and weaknesses of the company. The bibliographical review focuses on the 

entrepreneurship foundations with emphasis on micro and small businesses, but with focus 

turned to the Business Plan. Finally, the intervention proposed for the Nova Requinte 

restaurant and snack bar has all focused on the needs and deficiencies that the company has, 

but without losing focus of the company and its reasons. According to the owner, he has 

interest to analyze and subsequently implement in the near future the proposed Business Plan. 

 

 

Keywords: Business Plan. Entrepreneur. Small and Medium Enterprises. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Por Tapejara ser conhecida como a Terra do Empreendedorismo e pelo crescente 

desenvolvimento que vem sofrendo desde a época de sua colonização, o município vem 

ganhando destaque devido ao alto número de empresas instaladas. Segundo dados do IBGE, 

Tapejara conta com 167 (cento e sessenta e sete) indústrias, 1.161 (um mil sento e sessenta e 

um) comércios e serviços e 912 (novecentos e doze) propriedades rurais possuindo uma 

população aproximada de 19. 640 (dezenove mil seiscentos e quarenta) habitantes. Vem se 

desenvolvendo e através do empreendedorismo de sua gente, vem ganhado destaque.  

Devido ao crescimento e ao alto número de empresas instaladas no município, o 

ramo da alimentação, vem ganhando espaço, aquecido pelo desenvolvimento econômico da 

região. Este ramo precisa atender as necessidades básicas da população, que esta a cada dia 

mais exigente e buscando melhor qualidade nos serviços e nos produtos.  

Tendo a população uma vida muito atribulada e observando a mudança nos hábitos 

alimentares que gira entorno da demanda por refeições rápidas e em pequenas quantidades, é 

crescente o número de pessoas que buscam nos restaurantes a praticidades e uma melhor 

qualidade de vida.  

Diante disso, percebeu-se a necessidade de uma reestruturação na empresa Nova 

Requinte que atua no ramo alimentício, adaptando a ela o processo de um plano de negócio, 

fazendo com que esta reestruturação traga benefícios financeiros, de melhor organização e 

gestão.  

Como estruturar e organizar a empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte para 

que a mesma possa ter um processo de gestão eficaz? Com este trabalho busca-se resposta 

para a questão, e assim fazer com que a empresa se torne mais competitiva e atenda a todos os 

mercados de forma a atribuir novos clientes, e fornecendo aos mesmos produtos e serviços 

com mais qualidade. Tendo assim a possibilidade de gerar mais empregos e renda para a 

cidade. 
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Esse trabalho tem como objetivo geral propor um plano de negócio com a finalidade 

de reestruturar o negócio, buscando melhorar a organização interna, e com isso conquistar 

mais clientes. Tem como objetivos específicos realizar analise de mercado buscando conhecer 

melhor seus clientes e consumidores, caracterizar o negócio criando sua visão, missão e 

valores e detalhar os processos realizados e as funções exercidas. 
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1 JUSTIFICATIVA 

 

 

Para a empresa que tem uma demanda de refeições diárias e busca o crescimento e o 

diferencial competitivo, este trabalho pretende propor mudanças, buscando reestruturar a 

empresa de forma a colaborar para o crescimento, e assim gerar mais renda e 

desenvolvimento para a cidade e a região, utilizando-se de técnicas adequadas na busca de 

resultados positivos num futuro próximo.  

Para instituição de ensino o mesmo pode se tornar instrumento de pesquisa e 

aprendizado, utilizado para induzir o conhecimento das diversas áreas de empreendedorismo 

da cidade, não apenas focado nas grandes empresas da região, mas também buscando o 

enfoque para as pequenas e médias empresas, que veem se destacando no cenário regional.  

Com a elaboração de um plano de negócio busca-se correr menos riscos em relação 

ao mercado conhecendo melhor os consumidores e os concorrentes, com isso aumentar os 

lucros e a rentabilidade da empresa, por meio de uma mudança no modelo de gestão que 

norteia a empresa, e assim criando bases solidas para um bom funcionamento. Dando ao 

empreendedor uma visão geral de seu negócio e um detalhamento de todas as informações 

sobre seu ramo de atuação e os serviços prestados.  

Muitos são os benefícios e vantagens que o plano de negócios traz se bem elaborado, 

e estruturado estes benefícios são notáveis a empresa a ao empreendedor, pois possibilita 

aprimorar suas ideias, conhecer os pontos fortes e fracos de seu negócio, auxiliando na 

diminuição da mortalidade das empresas, além de permitir avaliação da evolução do 

empreendimento. 

Devido à importância e aos benefícios que o plano de negócio oferece, nota-se que se 

faz necessário para a sobrevivência da empresa a formulação de um plano de negócio 

consistente para mantê-la atraente e competitiva no mercado, além de auxiliar na condução do 

negócio e na sua melhor organização diante de falhas por não se trabalhar com um plano 

definido. Visando benefícios financeiros a empresa e consolidado a marca. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia da pesquisa disponibiliza as premissas em que foi desenvolvida a 

pesquisa, ou seja, os métodos que foram utilizados para chegar até a resposta dos problemas 

do dia-a-dia, enfatizado a abordagem, os tipos de pesquisa, métodos, técnicas de coletas de 

dados e a analise e interpretação dos dados coletados.  

Segundo Storti et al. (2006, p. 34). 

 

 

É a parte do projeto de pesquisa que objetiva clarificar os procedimentos a serem 

realizados na operacionalização e execução do projeto, ou, em outras palavras, que 

define como se pretende chegar à solução do problema de pesquisa proposto.  

 

 

Assim a metodologia da pesquisa auxiliou no planejamento, organização, 

implementação e no relato das atividades desenvolvidas durante a pesquisa tornando mais 

claro os processos se chegando de forma mais simplificada a soluções das questões oriundas 

de problemas do cotidiano.  

 

 

2.1 Abordagem 

 

 

Segundo a autora Ficagna et al. (2007. p 71). “As abordagens consistem em uma 

postura filosófica diante do mundo, por isso envolvem um aspecto mais abstrato da pesquisa. 

As abordagens quantitativas e qualitativas estão vinculadas a teorias que fundamentam 

praticas em todos os campos”. 

Para realizar o diagnostico da empresa utilizou-se a abordagem qualitativa e 

quantitativa. Segundo (ibid., p. 71). “A pesquisa qualitativa difere da quantitativa devido á 
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sistemática e a forma de abordagem do problema que esta sendo objeto de estudo, sendo 

necessária adequação do problema e dos objetivos ao tipo de pesquisa que se deseja 

desenvolver”. 

 A abordagem quantitativa foi utilizada para a realização da analise de mercado do 

restaurante, identificando seus principais concorrentes e novas alternativas para o negócio. De 

acordo com Moretti (2008, p. 21). “O método quantitativo é muito utilizado no 

desenvolvimento das pesquisas se procura descobrir e classificar a relação entre variáveis, 

assim como a investigação da relação de causalidade entre os fenômenos: causa efeito”.  

Cita ainda: 

 

 

O método quantitativo também é empregado no desenvolvimento das pesquisas de 

âmbito social, econômico, de comunicação, mercadológicas, de opinião, de 

administração, representado, em linhas gerais, uma forma de garantir a precisão dos 

resultados, e evitando com isso distorções de análise e interpretações. (MORETTI, 

op. cit, p. 21). 

  

 

A abordagem qualitativa foi utilizada para analisar o ambiente de negócio da 

empresa definição de missão, visão, valores e toda a pesquisa para a sua reestruturação.  

De acordo com (BARTUNEK; SEO, 2002 apud Terence; Filho 2006, p. 04). 

 

 

O método qualitativo é útil e necessário para identificar e explorar os significados 

dos fenômenos estudados e as interações que estabelecem, assim possibilitando 

estimular o desenvolvimento de novas compreensões sobre a variedade e a 

profundidade dos fenômenos sociais. 

 

 

Por meio do método qualitativo foi coletado, analisado e organizado os dados de 

forma mais relevante para melhor compreender e focar no ambiente de pesquisa. 
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2.2 Tipos de Pesquisa  

 

  

O tipo de pesquisa refere-se às fontes utilizadas para a realização da pesquisa, na 

busca de solucionar os problemas do cotidiano e neste caso foram utilizados como tipo de 

pesquisas: bibliográficas, na internet, de campo. 

Segundo Gil (2010, p. 01). 

 

 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistêmico que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa e 

requerida quando não se dispõe de informações suficientes para responder ao 

problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de 

desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. 

  

 

 A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de livros para auxiliar no 

embasamento teórico e conhecimento.  

De acordo com o autor Ficagna et al. (op. cit, p. 74).  

 

 

O sucesso de uma investigação depende, fundamentalmente, das leituras realizadas 

pelo acadêmico, onde poderá confrontar o tema de seu interesse com os estudos já 

realizados, assim como complementar, questionar e integrar os seus próprios 

conhecimentos. O uso de técnicas como fichamentos, dicionários, sínteses e outras 

contribuem para o melhor aproveitamento das leituras, assim como a qualidade do 

vocabulário e a comunicação.  

  

 

Através da leitura e do conhecimento adquirido e orientando-se pela pesquisa 

bibliográfica, que entrelaça o conhecimento dos autores com conhecimento adquirido no meio 

acadêmico, busca-se entender as mudanças e assim propor alternativas para melhorias. 

A pesquisa por meio da internet foi realizada na busca de conhecimento por meio de 

artigos publicados, revistas eletrônicas, sites e atualmente até de leitura de livros disponíveis. 
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Segundo Rocha (2007, p.02). 

 

 

Com a enorme variedade de ambientes existentes nas mais diversas áreas do cenário 

acadêmico, é necessário que o pesquisador tenha conhecimento de quais lugares 

pode-se encontrar a informação com o enfoque e qualidade desejados, adotando uma 

metodologia para avaliação do conteúdo obtido. Atualmente, existem vários 

mecanismos eficazes para busca especifica de literatura acadêmica, logo, o domínio 

de tais ferramentas e de grande importância para o sucesso da pesquisa realizada. 

  

 

Com os avanços tecnológicos e a disponibilidade de acesso à internet, este meio de 

pesquisa esta cada vez mais se difundindo e tornando-se popular, a facilidade e a praticidade 

faz com que mais adeptos utilizem a internet como meio de pesquisa.  

A pesquisa de campo foi realizada através da observação dos fatos provenientes da 

rotina de trabalho da empresa e assim identificando as melhorias e serem feitas.  

Segundo Munhoz (1989, p. 84 apud Peter 2000, p. 06). 

 

 

O conceito de pesquisa de campo designa todo o estudo que é feito de maneira 

direta, ou seja, junto às próprias fontes informativas, sem o uso de dados secundários 

extraídos de publicações (...). A pesquisa de campo tem por objetivo a coleta de 

elementos não disponíveis, que, ordenados sistematicamente (...) possibilitem o 

conhecimento de uma determinada situação, hipótese ou norma de procedimento. 

 

 

Por meio da pesquisa de campo buscou-se obter mais informações e dados relevantes 

da empresa pesquisada, procurando de forma conjunta com o proprietário, adquirir mais 

conhecimento sobre o negócio e assim propor futuras melhorias. 

 

 

2.3 Métodos 

 

 

São as formas em que foi desenvolvido o conhecimento cientifico, na busca de 

encontrar a forma mais coerente de se resolver os dilemas do dia-a-dia. Segundo Ackoff In: 

Hegenberg (1976: II 116 apud Marconi; Lakatos 2006, p. 45). “Método é o conjunto coerente 
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de procedimentos racionais ou prático-racionais que orienta o pensamento para serem 

alcançados conhecimentos validos”. 

 

 

O método utilizado nesta pesquisa foi o indutivo através da verificação de dados 

levantam-se hipóteses para se chegarem às alternativas mais praticas. 

De acordo com (ibid., p. 53). 

 

 

Indução é o processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, 

suficientes constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas 

partes examinadas. Portanto, o objetivo dos agrupamentos é levar a conclusões cujo 

conteúdo é mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam. 

 

 

2.3 Técnicas de Coleta de Dados 

 

 

São as técnicas que foram utilizadas para a obtenção de dados concretos para a 

realização da pesquisa. 

Segundo Gil (op. cit, p.119). 

 

 

Os estudos de caso requerem a utilização de múltiplas técnicas de coletas de dados. 

Isto é importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do 

caso em seu contexto, bem como para conferir maior credibilidade aos resultados. 

Mediante procedimentos diversos é que se torna possível a triangulação, que 

contribui para obter a corroboração do fato ou do fenômeno. 

 

 

Assim a coleta de dados tende a reunir todas as informações provenientes da 

pesquisa, traçando estratégias para atingir os objetivos traçados. 

Nesta pesquisa foi utilizado como técnica para a coleta de dados a documentação 

direta que será subdivida em: observação, questionário, entrevista e historia de vida. 

As observações foram realizadas durante a prática das tarefas diárias, para se 

identificar possíveis falhas no processo de trabalho. Segundo Ficagna et al (op. cit, p. 87). “[A 

observação] utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade, não 
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consistindo apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se 

deseja estudar”. 

O questionário para aplicação aos clientes foi desenvolvido para buscar informações 

e a visão melhorias dos mesmos que são os que mais necessitam sentir-se bem no local em 

que frequentam, conforme apêndice A. 

A entrevista foi semiestruturada conforme modelo em apêndice B realizada através 

de conversar com gerente buscando soluções em âmbito interno e externo para encontrar 

melhorias. Para (ibid., p. 87). “[entrevista] é uma conversação efetuada face a face, de 

maneira metódica, que proporciona ao entrevistador, a informação necessária verbalmente”.  

A técnica de coletas de dados por meio da história de vida deu-se por meio de 

diálogo, troca de experiência com o gerente. Segundo (ibid., p. 87). “[historia de vida] tenta 

obter dados relativos à “experiência intima” de alguém que tenha significado importante ao 

conhecimento do objeto de estudo”. 

 

 

2.5 Análise e Interpretação de Dados 

 

 

A análise e interpretação é um processo que nos estudos de caso se da 

simultaneamente à sua coleta. A rigor, a análise se inicia com a primeira entrevista, a primeira 

observação e a primeira leitura de um documento. (GIL, op. cit, p. 122). 

Depois de coletados os dados foram analisados e interpretados, e para este processo 

foram utilizados a seleção e a interpretação como ferramenta de auxilio, para 

compreendermos o que foi coletado. 

A seleção deu-se a partir dos dados coletados onde foram distribuídos e analisados 

para melhor detectar possíveis falhas. A interpretação ocorreu a partir de os dados coletados e 

analisando de forma a entender falhas do cotidiano. 
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3 ESTRUTURA 

 

 

Figura 1- Estrutura Trabalho de Conclusão do Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o pesquisador 
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

O Restaurante e Lancheria Nova Requinte é uma empresa que atua no ramo da 

alimentação, esta no mercado desde o dia 22 (vinte e dois) de Maio de 2006 (dois mil e seis) 

tendo como proprietário Jozimar Ricardo Favaretto que adquiriu o negócio com 17 

(dezessete) anos de idade, buscando a independência financeira, iniciou o negócio apenas com 

o conhecimento por trabalhar nesta área como funcionários de uma empresa da mesma área 

de atuação. A figura 2 apresenta a fachada da empresa. 

 

 

Figura 2- Fachada Restaurante e Lancheria Nova Requinte.   

Fonte: o pesquisador  
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É uma empresa individual tendo apenas um sócio, com Razão Social Jozimar R. 

Favaretto, e fantasia Restaurante e Lancheria Nova Requinte sua tributação é o Simples 

Nacional. Localiza-se na Avenida 7 de Setembro, nº 1920, próximo ao trevo de acesso a 

Ibiaça. A figura 3 mostra sua localização. 

 

 

Figura 3- Localização do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

 

Fonte: Google Maps. Adaptado o pesquisador. 

 

 

 Hoje a empresa conta com 9 (nove) funcionários, sendo 5 (cinco) cozinheiras (três) 

durante o dia e 2 (duas) na parte da noite e 1 (uma) apenas para as noites de sábado e 

domingo, e 3 (três) garçons.   

Servindo café, lanches, almoço e janta, atendendo ao publico com um diversificado 

mix de produtos. Na figura 4 apresentam-se alguns dos principais produtos servidos. Entre os 

produtos pode-se citar: 

 Café: café, café com leite. 

 Lanches: pastel, sanduiche natural, torada e espetinho estes lanches são 

produzidos na lancheria os demais são produtos terceirizados como: croquete, 

pastel folhado, sonho, rissoles, massa folhada e mini pizza. 

 Almoço e janta: ala minuta com arroz, feijão, massa, ovo, batata frita, polenta 

frita, mandioca frita, maionese, moranga caramelada, bife (a milanesa, na chapa, 
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acebolado, parmegiana, chuleta e frango), saladas e pão. Sendo muito procurada 

a opção por viandas, pela praticidade. 

  Xis (bacon, salada, calabresa, misto, coração, Califórnia e file de frango e carne). 

Disponibiliza também diversos tipos de bebidas, refrigerantes e sucos. 

 

 

Figura 4- Produtos servidos pelo Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

 

 
Fonte: o pesquisador. 

 

 

Pelo fato da empresa ser de pequeno porte e não possuir um sistema informatizado o 

plano de negócio vem para auxiliar na melhor organização, podendo assim entender melhor as 

necessidades de cada cliente, já que a clientela é diversificada atendendo clientes fieis e outros 

ocasionais. Fazendo com que a melhor compreensão do ambiente de trabalho traga 
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organização na gestão do empreendimento, melhorado a satisfação dos colaboradores e 

agilizando os processos internos para a realização das tarefas. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A revisão bibliográfica apresenta a teórica necessária para se atingir ao objetivo da 

pesquisa realizada.  

Para Marconi; Lakatos. (op. cit, p.110).  

 

 

A finalidade da pesquisa cientifica não é apenas o desenvolvimento de um caráter 

interpretativo. No que se refere aos dados obtidos. Para Tal, é imprescindível 

correlacionar a pessoa com o universo teórico, optando-se por um modelo teórico 

que sirva de embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos colhidos 

e levantados. 

 

 

Para esta pesquisa os temas abordados são: empreendedorismo, negócio e o plano de 

negócio. 

 

 

5.1 Empreendedorismo 

 

 

O termo empreendedorismo origina-se do francês, entrepreneur, no qual significa 

aquele que esta entre ou estará entre. E ele vem se desenvolvendo a cada século, 

caracterizando de uma melhor forma, de acordo com a realidade vivida no momento. 

(HISRICH E PETERS, 2006 APUD MEIRELES, 2OO7, p. 16). 
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No quadro 1, pode-se visualizar o desenvolvimento da teoria do empreendedorismo e 

do termo empreendedor. 

 

 

Quadro 1- Desenvolvimento da Teoria do empreendedorismo e do termo empreendedor. 

Idade Média  Participante e pessoas encarregada de projetos de produção em 

grande escala. 

Século XVII Pessoa que assumia riscos de lucro (ou prejuízo) em um contrato de 

valor fixo com o governo. 

1725 (Richard Cantillon) Pessoa que assume riscos é diferente da que 

fornece capital.  

1803 (Jean Baptiste Say) Lucros do empreendedor separados dos lucros 

de capital.  

1876 (Francis Walker) Distinguiu entre os que forneciam fundos e 

recebiam juros e aqueles que obtenham lucro com habilidades 

administrativas. 

1934 (Joseph Schumpeter) O empreendedor é um inovador e desenvolve 

tecnologia que ainda não foi testada.  

1961 (David McClelland) O empreendedor é alguém dinâmico que corre 

riscos moderados.  

1964 (Peter Drucker) O empreendedor maximiza oportunidades.  

1975 (Albert Shapero) O empreendedor toma iniciativa, organiza alguns 

mecanismos sociais, econômicos, e aceita riscos de fracasso.  

1980 (Karl Vesper) O empreendedor é visto de forma diferente por 

economistas, psicólogos, negociantes e políticos. 

1983 (Gifford Pinchot) O intra-empreendedo 

1985 (Robert Hirisch) O empreendedorismo é o processo de criar algo 

diferente e com valor, dedicando o tempo e o esforço necessário, 

assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais 

correspondentes as consequentes recompensas da satisfação 

econômica e pessoal. 

Fonte: Hisrich e Peters 2006, p. 27 apud ibid., p. 16. Adaptado o pesquisador. 
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Muitas são as obras sobre Empreendedorismo e muitos conceitos existem sobre o 

tema, mas todos focam nas características marcantes do empreendedor que são: inovação, 

força de vontade, busca de resultados, liderança, iniciativa e coragem para correr riscos. 

Segundo Dornelas 2008 apud Diniz, 2010 "empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processos que, em conjunto, levam a transformação de ideias em oportunidades". 

Para Ângelo, (2003 apud ibid.,) "empreendedorismo é a criação de valor por pessoas 

e organizações trabalhando juntas para implementar uma ideia por meio da aplicação de 

criatividade, capacidade de transformar e o desejo de tomar aquilo que comumente se 

chamaria de risco”. 

Segundo definição de Barreto (1998 apud ibid.,) "empreendedorismo é a habilidade 

de se conceber e estabelecer algo partindo de muito pouco ou quase nada". 

Já a definição de Schumpeter (citado por FILION,1999) apud ibid,. 

"empreendedorismo está na percepção e aproveitamento das novas oportunidades no âmbito 

dos negócios ... sempre tem a ver com criar uma nova forma de uso dos recursos nacionais, 

em que eles sejam deslocados de seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações." 

Uma definição interessante é a de Timmons (citado por DOLABELA, 2006) apud 

ibid. 

 

 

O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século 21 mais do 

que a revolução industrial foi para o século 20, ao comparar com a revolução 

industrial, a grande responsável por radicais mudanças no século 20, demonstra o 

grau de importância para a sociedade do tema empreendedorismo. 

 

 

5.2 História do Empreendedorismo 

 

 

Muito se fala em empreendedorismo, mas pouco se sabe sobre sua historia. 

Conforme Alfredo (2009), o homem primitivo já possuía dons empreendedores e isso se deu 

devido à evolução humana, onde necessitavam sobreviver e para isso criavam suas próprias 

ferramentas para agilizar a caça. Estimando-se a ideia de que o empreendedorismo já existia 

nesta época de forma primitiva o Homo Habilis que possuía hábitos de caça surgiu 

aproximadamente a 2 milhões de anos. 
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Os anos se passaram e o empreendedorismo evoluiu através das civilizações antigas, 

por meio da construção das pirâmides e da evolução através da agricultura, cada uma destas 

fases evoluiu através do espirito empreendedor existente no povo perspicaz que já avaliava as 

oportunidades e as aproveitava.  

Aos poucos o que era meramente um esforço para a sobrevivência ganha contornos 

econômicos que por volta do século XV. 

Segundo Braudel apud ibid.  

 

 

As grandes concentrações econômicas pedem concentrações de meios técnicos e o 

desenvolvimento da tecnologia: assim ocorreu com Arsenal de Veneza no século 

XV, com a Holanda no século XVII, com a Inglaterra no século XVIII. 

 

 

Em meados do século XVI o que apontava seu crescimento eram as feiras 

internacionais, onde europeus, holandeses, portugueses e espanhóis expandiam o 

empreendedorismo para os demais continentes. Através do trabalho humano crescente a 

produção de alimentos tornou-se excessiva e ai surgiu o mercantilismo, que é considerada a 

semente do que conhecemos hoje sobre empreendedorismo.  

 

 

5.1.1 História do Empreendedorismo no Brasil 

 

 

Segundo ibid., o empreendedorismo no Brasil teve inicio no século XVII onde os 

portugueses, vendo potencial de exploração no território brasileiro começaram a ocupar o 

espaço. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá foi um dos homens que iniciou o 

empreendedorismo no Brasil, onde foi responsável por vários empreendimentos da época.  Ao 

longo dos séculos muitos outros empreendedores se destacaram no Brasil através de seus 

empreendimentos assim como: Abilio Diniz, Affonso B. Hennel, Alair Martins e Alexandre e 

Pedro Grendene entre muitos outros.  
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Mas ganhou força apenas em 1990 conforme Lyrio (2008, p. 10). 

  

 

O empreendedorismo ganhou força no Brasil somente a partir da década 1990, com 

a abertura da economia que propiciou a criação de entidades como SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e SOFTEX (Sociedade 

Brasileira para Exportação de Software). 

 

 

O empreendedorismo como um todo vem a cada dia ganhando espaço no Brasil e 

segundo dados da GEM (Global Entrepreneurship Monitor) (2010, p.36). 

   

 

No Brasil, a TEA de 2010 foi de 17,5%, a maior desde que a pesquisa GEM é 

realizada no país, demonstrando a tendência de crescimento da atividade 

empreendedora, considerando a população adulta brasileira de 120 milhões de 

pessoas. Isto representa que 21,1 milhões de brasileiros estavam à frente de 

atividades empreendedoras no ano. Em números absolutos, apenas a China possui 

mais empreendedores que o Brasil, a TEA chinesa de 14,4% representa 131,7 

milhões de adultos à frente de atividades empreendedoras no país. 

 

 

O Brasileiro por sua natureza é um povo empreendedor, como o auxilio da economia 

e motivados buscando a independência financeira e autonomia, para idealizar seus projetos, 

cada vez mais empreendedores surgem no cenário nacional. Através da figura 5 podemos 

perceber a evolução da atividade empreendedora no Brasil. 
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Figura 5- Evolução da taxa de empreendedores iniciais (TEA) - Brasil - 2002: 2010 

 

Fonte: Pesquisa (ibid., p 36). 

 

 

Percebe-se também uma crescente evolução do empreendedorismo no Brasil através 

dos jovens que buscam nos negócios raízes para um futuro promissor. Segundo o (ibid., p.52) 

“o jovem brasileiro possui uma característica de assumir riscos, predicado que também é 

inerente à atividade empreendedora, favorecendo a existência de jovens empreendedores”. 

A pesquisa realizada pela GEM ainda revela que o empreendedorismo vem se 

destacando em meio a uma variada faixa etária: 

 

 

Em 2010, no Brasil todas as faixas etárias tiveram aumentos nas taxas de 

empreendedorismo. Verificou-se que a faixa etária que obteve a mais alta taxa é 

aquela que vai dos 25 aos 34 anos com 22,2%. Isto quer dizer que entre os 

brasileiros com idades entre 25 e 34 anos, 22,2% estavam envolvidos em algum 

empreendimento em 2010. Neste ponto o Brasil segue a mesma tendência dos 

grupos de demais países analisados, nos quais esta é a faixa etária que prevalece. 

(IBID., p.51). 
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5.1.2 Processo Empreendedor 

 

 

Conforme Dornelas (2011, p. 22 et seq.),  O processo empreendedor envolve todas as 

funções, atividades e ações para a criação de novas empresas criam novos produtos e 

mercados, ou seja, criar algo único e não apenas reproduzem algo já existente. O processo 

empreendedor tem ligação com inovação tecnológica. A figura 6 pretende ilustrar de forma 

pratica alguns fatores que mais influenciam esse processo durante cada fase da jornada 

empreendedora. 

 

  

Figura 6- Fatores que influenciam no processo empreendedor (adaptado de Moore, 1986)  

 

Fonte: ibid., p. 31. 

 

 

A figura 7 ilustra as fases do processo empreendedor onde são identificadas e 

avaliadas as oportunidades, desenvolver o plano de negócio, determinar e captar recursos 

necessários e gerenciar a empresa criada. 
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Figura 7- Fases do processo empreendedor (adaptado de Hisrich, 1998). 

 

Fonte: ibid., p. 33. 

 

 

As fases são apresentadas sequencialmente, mas não se faz necessário à conclusão de 

uma fase para o inicio da próxima. A fase de identificação e avaliação da oportunidade se 

torna uma das tarefas mais árduas para o empreendedor, onde ele tem a tomada de decisão. 

No desenvolvimento do plano de negócio o empreendedor terá muito trabalho, apresentado 

todos os aspectos do seu negócio. Na fase onde se determina e captam-se os recursos 

necessários o empreendedor ira buscar o valor financeiro necessário para se iniciar o negócio. 

E o gerenciamento da empresa o empreendedor tem o desafio de aprender na pratica como 

gerenciar um negócio e fazer com que o mesmo traga lucratividade. 

 

 

5.1.3 Tipo de Empreendedores 

 

 

Os empreendedores são heróis populares do mundo dos negócios. Fornecem 

empregos, introduzem inovações e incentivam o crescimento econômico. Não são 

simplesmente provedores de mercadorias ou de serviços, mas fonte de energia que 

assumem riscos inerentes em uma economia em mudança transformação e 

crescimento. (CHIAVENATO, 2004 apud LYRIO, op. cit, p. 17). 

 

 

Para Dornelas (op cit, p. 32 et seq.), “O empreendedor tem talento de fazer acontecer, 

e neste talento, há oportunidade de crescimento, desenvolver e diversificar novos 
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empreendimentos, além de conhecer como poucos seu negocio e estar em constante 

planejamento como visão no futuro”. 

Os empreendedores possuem características marcantes que as diferenciam dos 

demais empresários. 

Para o SEBRAE (2009) apud Diniz, op. cit. 

 

 

O empreendedor tem como característica básica o espírito criativo e pesquisador. 

Ele está constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo 

em vista as necessidades das pessoas. A essência do empresário de sucesso é a busca 

de novos negócios e oportunidades e a preocupação sempre presente com a melhoria 

do produto. Enquanto a maior parte das pessoas tende a enxergar apenas 

dificuldades e insucessos, o empreendedor deve ser otimista e buscar o sucesso, 

apesar das dificuldades. 

 

 

O empreendedor de sucesso possui características distintas e marcantes. Busca o 

sucesso de seu empreendimento sem medo de ariscar, de fracassar. Apostando todas as suas 

fichas no sucesso. 

No quadro 2, pode-se analisar as  principais características de um empreendedor de 

sucesso. 

 

 

Quadro 2- Características de um empreendedor de sucesso.  

São Visionários Têm a visão de como será o futuro do seu negocio e da sua 

vida, têm habilidade de implementar seus sonhos. 

Sabem tomar 

decisões 

 

Não se sentem inseguros, tomam decisões corretas na hora 

certa, principalmente nos momentos de adversidade, além de 

tomar decisões implementam suas ações rapidamente. 

São indivíduos que 

fazem a diferença. 

Transformando ideias abstratas em algo concreto. Sabem 

agregar valor aos produtos e serviços que colocam no 

mercado.  

Sabem explorar ao 

máximo as 

oportunidades. 

As boas ideias surgem daquilo que todos podem ver, porem as 

transformam em oportunidade por meio de dados e 

informações. Detentor de muito conhecimento identifica com 

facilidade as oportunidades  
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São determinados e 

dinâmicos 

Assumem total comprometimento diante das ações 

implementadas, tem vontade de “fazer acontecer”. Mantendo 

inconformismo na rotina de trabalho, porem sempre dinâmico. 

São dedicados 

 

Dedicam-se ao máximo ao trabalho, comprometendo seus 

relacionamentos. Mesmo diante de problemas encontram 

energia para continuar. 

São otimistas e 

apaixonados pelo 

que fazem 

A paixão pelo trabalho que realizam faz com que sejam os 

melhores vendedores de seus produtos e serviços. E como 

otimismo enxergam sucesso em tudo o que fazem. 

São independentes e 

constroem o próprio 

destino 

Querem estar sempre à frente das mudanças, criando algo 

novo e determinando o rumo do próprio destino, buscando a 

independência. 

Ficam ricos Não veem o dinheiro como objetivo principal, acreditam que é 

uma consequência do sucesso do negócio. 

São lideres e 

formadores de 

equipes 

Com senso de liderança incomum, é respeitado pelos seus 

funcionários através da valorização, estimulo e recompensa. 

Forma equipe buscando obter êxito através de contratações de 

detentores de conhecimento onde não as detém. 

São bem relacinados 

(networking) 

Constroem uma rede de contatos bem estruturada, auxiliando 

no ambiente externo da empresa com fornecedores, clientes e 

entidades de classe. 

São organizados Buscam obter e alocar os recursos de forma a melhorar o 

desempenho do negocio. 

Planejam, planejam, 

planejam 

Tendo como base a visão de negócio que possuem, planejam 

desde o plano de negócio ate a apresentação aos investidores. 

Possuem 

conhecimento 

Buscando sempre saber e aprender mais sobre o ramo de 

negócios. Adquire conhecimento por experiências praticas 

cursos, publicações especializadas e ate a troca de informações 

com quem já tem um empreendimento semelhante. 

Assumem riscos Assume riscos calculados avaliando as reais chances de 

sucesso. Riscos são desafios e isso estimula o empreendedor. 
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Criam valor para a 

sociedade 

Através do capital intelectual cria valo à sociedade e gera 

empregos, movimentado a economia. Com seu senso inovador 

busca soluções criativas para melhorar a vida das pessoas. 

Fonte: Dornelas (op. cit, p. 23; 24). Adaptado o pesquisador. 

 

 

 

Além das varias caraterísticas que os empreendedores possuem, podemos dizer que 

os empreendedores são pessoas natas que já nascem com este dom do empreendedorismo. 

Existem oito tipos de empreendedores, que segundo Dornelas (2007, p. 11; 16) são: 

 

Tipo 1- O Empreendedor Nato (Mitológico) 

Com histórias brilhantes, são conhecidos e aclamados por começar do nada e criar 

grandes impérios. São visionários e otimistas e estão sempre a frente de seu tempo e em busca 

da realização de seus sonhos. Começam muito jovens a adquirir habilidades, presam por 

valores familiares e religiosos.  

 

Tipo 2- O Empreendedor que Aprende (Inesperado) 

É a pessoa que nunca pensou em ser empreendedor, e que quando menos esperava se 

deparou com uma oportunidade de ter o seu próprio negócio, tendo que aprender a lidar com 

as situações que envolvem seu negócio. 

 

Tipo 3- O Empreendedor Serial (Cria Novos Negócios) 

Apaixonado pelo ato de empreender é uma pessoa dinâmica, que prefere os desafios 

para a criação de algo novo, esta atento a tudo o que ocorre a seu redor. Acredita nas 

oportunidades e tem facilidade em criar equipes, os fracassos servem de estimulo para os 

próximos desafios. 

 

Tipo 4- O Empreendedor Corporativo 

São hábeis comunicadores e vendedores de suas ideias, geralmente são executivos 

com alta capacidade gerencial e detentores de conhecimento de ferramentas administrativas, 

ambiciosos e sabem se autopromover, porem, reconhecem o esforço de sua equipe. Trabalham 

visando os resultados, assumem riscos e tem desafios para lidar com a falta de autonomia. 
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Tipo 5- O Empreendedor Social 

Esta em busca de um mundo melhor, envolvendo-se com causas humanitárias, gosta 

de criar oportunidades a quem não tem acesso a elas. Não busca desenvolver patrimônio 

financeiro, realiza em prol dos outros, contribuindo para o desenvolvimento pessoal. 

Tipo 6- Empreendedor por Necessidade 

Cria um negócio por necessidade própria, às vezes na informalidade, prestando 

serviços simples buscando o sustento da família.  

 

Tipo 7- O Empreendedor Herdeiro (Sucessão Familiar) 

Tem o desafio de multiplicar o patrimônio recebido, muitos começam cedo a assumir 

responsabilidade e a entender o negocio, e através de especializações e buscam conhecimento 

para administrar de forma ampla o negocio. 

 

Tipo 8- O “Normal” (Planejado)  

É aquele que planeja toda a atividade a ser desenvolvida e a partir dela busca uma 

visão clara do futuro minimizado riscos e buscando melhores resultados.  

 

  

5.2 Negócio 

 

 

Cada vez mais pessoas buscam serem donas de seus próprios negócios sem 

conhecimento do que realmente querem apenas pensando na independência financeira.  Para 

Chiavenato (2008, p. 24), “Negocio é um esforço organizado por determinadas pessoas para 

produzir bens e serviços, a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar 

recompensa financeira pelo seu esforço”. 

Conforme (ibid., p. 26 et seq.), o objetivo de um negocio é produzir bens e serviços 

para satisfazer as necessidades da sociedade, e estes produtos precisam estar sempre a 

disposição do cliente e em constante atualização para poder atender os mais exigentes 

consumidores. 

Para o sucesso de qualquer negócio é essencial conhecer e saber quem são os clientes 

e os consumidores e assim aprender a importância de cada um para o mercado e para o 

negócio, estabelecer as diferenças entre consumidor e cliente é necessário para buscar 
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estratégias para tornar a clientela mais fidelizada e satisfeita. Assim podemos citar um 

conceito de cliente. 

Para Rebouças (2009). 

  

 

O cliente  é aquele que compra de sua empresa, que compra o produto e serviço por 

ela ofertada e também consome a marca e demais compostos intangíveis adquiridos 

de forma embutida no produto. Sem os clientes não há o faturamento, além de pagar 

o preço e considerar o valor agregado da mercadoria, o cliente satisfeito ou 

insatisfeito torna-se num divulgador da marca. 

 

 

O cliente tem papel importante para a sobrevivência de qualquer empresa, é através 

do cliente que a empresa busca vender mais, conquistar novos mercados, oferecer melhores 

serviços e atendimento, focada na satisfação do cliente a empresa ganha vantagens 

competitivas, pois através da valorização do cliente, consegue fidelizar mais clientes. 

Segundo Mello (2007). “O cliente diferencia-se do consumidor por possuir uma 

vinculação de maior intensidade com a empresa. A relação do cliente com a empresa é de 

longo prazo, o que não pode ser rapidamente copiado pela concorrência!”. 

Assim como o cliente tem sua importância no mercado o consumidor também 

assume papel importante, pois ele esta esperando por uma oportunidade de ser bem atendido e 

passar de consumidor para cliente. 

Para Mello ibid. o consumidor é definido: 

 

 
O consumidor é aquele que adquire bens, produtos e serviços sem estabelecer um 

vínculo comercial de longo prazo com a empresa, restringindo o atendimento das 

suas necessidades ao momento da compra. As pessoas que são atraídas por 

promoções relâmpagos, por preço abaixo do mercado ou são “encantadas” por um 

belo discurso de vendedor são consideradas consumidores para uma empresa. 

 

 

Ainda segundo Mello ibid. “O consumidor pode ser retido e transformado em cliente. 

Para isso, é importante que a empresa desenvolva produtos e serviços de acordo com as 

necessidades do cliente, mantendo ou, sempre que possível, ampliando a rentabilidade em 

cada compra”. 

Em todos os tipos de negócios faz-se necessário assumir riscos, vender algo a alguém 

e agregar valor ao produto ou serviço oferecido, estes produtos ou serviços precisam estar 

http://www.infoescola.com/administracao_/tipos-de-clientes/
http://www.infoescola.com/administracao_/tipos-de-clientes/
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disponível em mercados físicos ou virtuais, onde o cliente possa visualizar e sanar suas 

duvidas sobre o produto ou serviço oferecidos.  

 

 

5.2.1 Motivos para Iniciar um Negócio Próprio 

 

 

Muitos são os motivos para se pensar em iniciar um negocio, porém se não for 

planejado sob um olhar critico e principalmente racional, este novo empreendimento pode se 

tornar um problema. De acordo com o artigo de Machado (2011) a principal razão para se 

iniciar um negocio são: 

 

1. Você é capaz de controlar o seu próprio destino 

Ter um negócio faz com que você não trabalhe para os outros. Fazendo com que 

adquira responsabilidade de controlar e tomar decisões.  

 

2. Você define os seus horários 

Ter uma empresa própria garante flexibilidade, para determina os horários em que irá 

trabalhar e quais serão as suas prioridades. 

 

3. Você escolhe os seus funcionários e parceiro 

Entre as varias funções, o administrador do negócio tem a difícil tarefa de selecionar 

profissionais para trabalhar de encontro aos objetivos da empresa.  

 

4. Você assume os riscos e colhe os frutos 

Iniciar um negócio é um investimento de risco, porem com a empresa bem 

estruturada o empreendimento gera importantes resultados. 

 

5. Você aprende a todo instante 

Conhecendo o funcionamento de todos os setores da empresa obterá facilidade na 

tomada de decisões importantes. 
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Pode-se mencionar que a oportunidade também é uns dos motivos para se iniciar um 

negócio próprio, no Brasil hoje são muitos os novos empreendimentos, boa parte dos mesmos 

iniciados por meio de oportunidades bem aproveitadas. 

 

 

 Segundo a GEM (op. cit, p.39; 40). 

 

 

[...] o empreendedorismo por oportunidade é mais benéfico para a economia dos 

países, onde os empreendedores que iniciaram o seu negócio por vislumbrarem uma 

oportunidade no mercado para empreender e como forma de melhorar sua condição 

de vida tem maiores chances de sobrevivência e de sucesso. Em compensação há 

pessoas que empreendem como única opção, ou seja, pela falta de melhores 

alternativas profissionais. São os empreendedores por necessidade. Porém, mesmo o 

empreendedorismo por necessidade pode gerar oportunidades de negócios e se 

transformar em empreendimentos por oportunidade. 

 

 

Cita ainda: 

 

 

No Brasil em 2010, entre os empreendedores por oportunidade 43% o fizeram pela 

busca de maior independência e liberdade na vida profissional; 35,2% pelo aumento 

da renda pessoal; 18,5% apenas para a manutenção de sua renda pessoal, enquanto 

3,3% citaram outros motivos, ou seja, 78,2% vislumbram uma oportunidade de 

aprimorar a vida com o negócio que estão abrindo. (GEM op. cit, p. 40) 
 

 

5.2.2 Micro e Pequenas Empresas 

 

 

Conforme Chiavenato (2008, p. 35 et seq.). Empresa é o conjunto de pessoas que 

trabalha unido para atingir os objetivos, por meio da gestão financeira, de materiais e recursos 

humanos. À medida que a empresa cresce ela passa por reformulação e assim melhor divisão 

nas funções e nas tarefas.  
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De acordo com Santos (1982 apud ibid., p. 41). 

   

 

A empresa é comumente definida pelos economistas como uma unidade básica do 

sistema econômico, cuja principal função é produzir bens e serviços. Para conseguir 

fabricar seus produtos, ou oferecer seus serviços, a empresa combina diversos 

fatores de produção, ou seja, os recursos naturais e o trabalho necessário para o 

desempenho da função produção.   

 

 

As empresas possuem tamanhos e mercados diversificados, são classificadas 

conforme o ramo de atuação, o número de  funcionários e pelo faturamento que cada uma 

possui. Na tabela 1 podemos observar a classificação das empresas quanto o número de 

funcionários e na tabela 2 quanto ao faturamento anual. 

 

 

Tabela 1- Classificação das empresas quanto o número de funcionários 

Porte Comércio e serviços 

(número de 

Funcionários) 

Indústria 

(número de 

Funcionários) 

Microempresa Até 09 Até 19 

Empresa de Pequeno 

Porte 

De 10 a 49 De 20 a 99 

Empresa de Médio Porte De 50 a 99 De 100 a 499 

Empresa de Grande 

Porte 

Mais de 99 Mais de 499 

Fonte: SEBRAE 2004 apud Costa 2005, p.21 Adaptado o pesquisador. 

  

 

Tabela 2- Classificação das empresas segundo o faturamento bruto anual. 

Porte/ Classificação Faturamento Bruto Anual 

Microempresa Até R$ 244.000,00 

Empresa de Pequeno Porte De R$ 244.000,00 a R$ 1.200.000,00 

Fonte SEBRAE 2004 apud Costa op. cit, p. 21. Adaptado o pesquisador. 
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5.2.3 Características das Micro e Pequenas Empresas 

 

 

As Micro e Pequenas Empresas tem importância fundamental para a econômica 

brasileira, o grande número de empresas de pequeno porte no Brasil é notável, gerando mais 

empregos e renda  a população. 

 De acordo com Koteski (2004, p. 16). 

 

 

Em termos estatísticos, esse segmento empresarial representa 25% do Produto 

Interno Bruto (PIB), gera 14 milhões de empregos, ou seja, 60% do emprego formal 

no país, e constitui 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existentes, 

respondendo ainda por 99,8% das empresas que são criadas a cada ano, segundo 

dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

  

 

As Micro e Pequenas empresas possuem características distintas e que as diferenciam 

das empresas de grande porte. Pode-se citar como características divulgadas pelo IBGE 

(2003, p.18): 

- baixa intensidade de capital; 

- altas taxas de natalidade e de mortalidade: demografia elevada; 

- forte presença de proprietários, sócios e membros da família como mão-de-obra ocupada nos 

negócios; 

- poder decisório centralizado; 

- estreito vínculo entre os proprietários e as empresas, não se distinguindo, principalmente em 

termos contábeis e financeiros, pessoa física e jurídica; 

- registros contábeis pouco adequados; 

- contratação direta de mão-de-obra; 

- utilização de mão-de-obra não qualificada ou semi qualificada;  

- baixo investimento em inovação tecnológica; 

- maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro;  

- relação de complementaridade e subordinação com as empresas de grande porte.  
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5.2.4 Fatores de Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas 

 

 

No Brasil a questão da mortalidade prematura das empresas é muito comum. E 

inúmeras são as causas por isso acontecer. A tabela 3 aponta as causas destas falhas. 

 

 

Tabela 3- As Causas mais comuns de falha nos negócios. 

 

 

Fatores Econômicos - 72% 

 Incompetência do empreendedor; 

 Falta de experiência de campo; 

 Falta de experiência gerencial; 

 Experiência Desequilibrada. 

 

 

Inexperiência - 20% 

 Lucros insuficientes; 

 Juros elevados; 

 Perda de mercado; 

 Mercado consumidor restrito; 

 Nenhuma viabilidade futura. 

 

 

Vendas insuficientes - 11% 

 Fraca competitividade; 

 Recessão econômica; 

 Vendas insuficientes;  

 Dificuldades de estoque; 

 Localização inadequada. 

Despesas excessivas - 8%  Dividas e cargas demasiadas; 

 Despesas operacionais elevadas. 

 

 

Outras causas - 3% 

 Negligencia; 

 Capital insuficiente; 

 Clientes Insatisfeitos; 

 Fraudes; 

 Ativos insuficientes. 

Fonte: CHIAVENATO op. cit, p. 15. Adaptado o pesquisador. 
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Devido ao desenvolvimento econômico do Brasil, ao maior acesso a informações e a 

liberação de mais créditos a empresa, a taxa de sobrevivência das Micro e Pequenas Empresas 

vêm subindo. Proporcionando condições favoráveis para a expansão e sobrevivência dos 

negócios, gerando desenvolvimento para o Pais e autonomia para as empresas. Segundo o 

SEBRAE (2011, p.04). “O dado mais recente mostra que a cada 100 empreendimentos 

criados, 73 sobrevivem aos primeiros dois anos de atividade. A taxa supera a de países 

modelo do empreendedorismo, como a Itália”.  

 

 

5.3 Plano de Negócio 

 

 

O Plano de Negócio é um dos documentos mais importantes para qual quer empresa 

em estagio inicial, pois é ele que norteia e da à perspectiva do que devera ser realizado para a 

idealização do negócio a curto e longo prazo. Vários são os conceitos.  

 

 

Planejar significa estudar antecipadamente a ação que será realizada ou colocada em 

pratica e quais os objetivos que se pretende alcançar. Visa proporcionar condições 

racionais para que a empresa seja organizada e dirigida com base em certas 

hipóteses a respeito da realidade atual e futura. CHIAVENATO (op. cit, 

p.131). 

  

  

Para Hisrich e Perers (2004 apud Acco 2008, p.15). “O Plano de Negócio é um 

documento preparado pelo empreendedor em que são descritos todos os elementos externos e 

internos relevantes envolvidos no inicio de um novo empreendimento”. 

Já para o SEBRAE (2009, p. 07). 

 

 

Um plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos de um 

negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, 

diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e 

restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. 
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5.3.1 Importância do Plano de Negócios 

 

 

A importância do PN fica mais evidente quando se verifica os vários benefícios que 

ele pode trazer para a empresa, por meio dele o empresário pode planejar e tomar decisões. 

Segundo Dornelas (2007, p. 99) com o Plano de Negócio é possível:  

-Entender e estabelecer diretrizes para o negocio; 

-Gerenciar de forma mais eficaz a empresa e tomar decisões acertadas. 

-Monitorar o dia-a-dia da empresa e tomar ações corretivas quando necessário. 

-Conseguir financiamento e recursos junto a bancos, governo, SEBRAE, investidores, 

capitalistas de risco etc. 

-Identificar oportunidades e transforma-las em diferencial competitivo para a empresa. 

-Estabelecer uma comunicação interna eficaz na empresa e convencer o público externo 

(fornecedores, parceiros clientes, bancos, investidores, associações etc.). 

Um Plano de negócio pode ser aplicado no lançamento de um novo empreendimento 

como também servindo de base para e reestruturação de uma empresa já madura. 

Transmitindo uma serie de informações que podem servir para o conhecimento apontando os 

pontos fracos e fortes do negócio e para a busca de melhores resultados futuros.  

Para Dornelas (2000a). 

 

 

Com o Plano de Negócios é possível identificar os riscos e propor planos para 

minimizá-los e até mesmo evitá-los; identificar seus pontos fortes e fracos em 

relação a concorrência e o ambiente de negócio em que você atua; conhecer seu 

mercado e definir estratégias de marketing para seus produtos e serviços; analisar o 

desempenho financeiro de seu negócio, avaliar investimentos, retorno sobre o capital 

investido; enfim, você terá um poderoso guia que norteará todas as ações de sua 

empresa. Como se nota, o Plano de Negócios não é uma ferramenta estática, pelo 

contrário, é uma ferramenta extremamente dinâmica e deve ser atualizado e utilizado 

periodicamente. 

 

 

5.3.2 Estrutura do Plano de Negócio 

 

 

O plano de negócio deve trazer o máximo de informações possíveis de modo 

organizado e coerente, permitido a fácil compreensão. Cada plano de negócio deve ser 

http://www.planodenegocios.com.br/www/index.php/informcao/artigos-cientificos/2953-por-que-escrever-um-plano-de-negocios
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montado conforme as necessidades de seu publico alvo, não tendo um tamanho ideal nem um 

número de paginas definido.  

 De acordo com Biagio (2005, p. 9). 

 

 

Não existe um tamanho ou uma composição ideal de plano de negócios. Cada 

empresa deve procurar o melhor que lhe convém, de acordo com seus objetivos e a 

utilização de plano de negócio. É importante manter uma sequencia logica que 

permita a qualquer leitor entender a organização da empresa, seus objetivos, seus 

produtos e serviços, seu mercado, sua estratégia de marketing e sua situação 

financeira. 

 

 

O PN devera ser montado conforme a necessidade de cada empresa, apresentando 

seus objetivos de forma clara e de fácil entendimento. 

Segundo Dornelas (2000b, p.9 et seq) o plano de negócio pode ser descrito de forma: 

completa, resumida e operacional, possibilitando descreve-lo de tamanho e tipo diferente. 

- Plano de Negócios Completo: Pode ter de 15 a 40 páginas, mais os anexos, 

utilizado quando se há necessidade de apresentar a visão completa do negocio, e envolve 

grandes quantidades de dinheiro.  

- Plano de Negócios Resumido: Pode ter de 10 a 15 páginas, utilizado para apresentar 

informações a um investidor, com o objetivo de chamar a atenção, com foco, mas 

informações requisitadas. 

- Plano de Negócios Operacional: Seu tamanho depende da necessidade de cada 

empresa, utilizado para informações internas é importante, pois possibilita alinhar os esforços 

internos focando os objetivos da organização. 

Diferentemente de se ter um tipo ou um tamanho diferente a estrutura do plano de 

negócios, deve conter as seções que serão detalhadas a seguir. 

A capa transmite a imagem da organização, por isso é a parte mais importante, é a 

primeira parte a ser visualizada, deve ser apresentada de maneira limpa e com as informações 

necessárias como: 

- Nome da empresa (Razão Social). 

- Nome de Fantasia da empresa 

- Endereço completo da empresa. 

- Telefone da empresa (incluindo DDD). 

- Logotipo, se a empresa tiver um. 
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- Nomes, cargos, endereços e telefones dos proprietários da empresa (dados do gerente e 

principais pessoas-chave da empresa). 

- Mês e Ano em que o plano foi feito. 

- Número da cópia. 

- Nome de quem fez o Plano de Negócios. 

O sumário é a relação de todas as seções com as respectivas paginas, auxiliando na 

tarefa de localizar a seção desejada de forma pratica, prendendo a atenção do leitor. 

O sumário executivo é uma das principais partes de um plano de negócios, é ele que 

detalha o que vai ser apresentado, é ele quem conquista o leitor a uma leitura mais 

interessante. Deve conter as informações mais importantes do projeto, e ser elaborado quando 

o projeto for concluído. A elaboração do sumário executivo fica mais fácil quando se 

responde a algumas perguntas descritas no quadro 3. 

 

 

Quadro 3- Perguntas que auxiliam na preparação do sumário executivo. 

O quê? 

 

O que é a sua empresa? 

O que você está apresentando? 

Qual? Qual é seu produto/serviço? 

Qual o propósito do seu plano? 

Onde? Onde sua empresa está localizada? 

Onde está seu mercado? 

Onde estão seus clientes? 

Por quê? Porque você precisa do dinheiro requisitado? 

Porque você deseja que seu Plano de Negócios seja aprovado? 

Como? Como está a saúde financeira de seu negócio? 

Como está crescendo sua empresa (faturamento dos últimos 3 anos etc.)?  

Como você empregará o dinheiro na sua empresa? 

Como se dará o retorno sobre o investimento? 

Quanto? De quanto dinheiro você necessita?  

 

Quando? Quando seu negócio foi criado? 

Quando você precisa dispor do capital requisitado? 

Quando ocorrerá o pagamento do empréstimo obtido? 

Fonte: Dornelas (2000b, p. 14). Adaptado o pesquisador. 
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Na descrição da empresa apresenta-se um resumo da história da empresa, deixando 

definidas suas projeções futuras, chamando à atenção as características de seus produtos ou 

serviços. Aqui se detalha as equipes gerenciais, a estrutura legal, a localização, a manutenção 

de registros, os seguros e a segurança. 

Os produtos e serviços devem ser apresentados, detalhando as características únicas e 

os benefícios para o cliente, não deixando de mencionar os produtos ou serviços que se 

pretende no futuro disponibilizar. Ainda nesta seção inclui-se o ciclo de vida do produto, a 

estratégia de produto, os produtos atuais, as tecnologias, os benefícios e as características dos 

produtos/serviços, as pesquisas de desenvolvimento, as alianças estratégicas, os critérios para 

a seleção de produtos, a produção e distribuição, os custos, as embalagens e transporte e o 

serviço de pós venda. 

A análise de mercado permite conhecer o ambiente em que o seu produto/serviço 

esta inserido, apresenta conhecimento sobre o mercado da empresa, as características dos 

clientes através do perfil do consumidor e principalmente o mercado em que atua.  Ainda 

detalha a analise da indústria/setor, a descrição do segmento de mercado, a analise SWOT do 

produto/serviço e a analise da concorrência. 

O plano de marketing é planejar e dirigir ações visando vender os produtos/serviços e 

conquistar os clientes aumentando a demanda através dos métodos de comercialização, 

produtos/serviços diferenciais, politicas de preços, projeções de venda, canais de distribuição 

e estratégias de promoção/comunicação e publicidade. Nesta seção não se deve esquecer-se de 

mencionar os 5P’s: Produto (posicionamento), Preço, Praça (canais de distribuição), 

Propaganda, Promoção e a Projeção de venda. 

O plano financeiro é a descrição de tudo o que foi escrito em números, a partir da 

analise das informações é que são tomadas as decisões empresariais. Para a elaboração do 

plano financeiro será necessário levar em conta o balanço patrimonial, as demonstrações de 

resultado, o fluxo de caixa, o ponto de equilíbrio, o índice financeiro, as técnicas de analise de 

investimento, e o roteiro para o plano financeiro. 

Os anexos são toda documentação contendo os dados que irão auxiliar no melhor 

entendimento do Plano de Negócios, um dado importante é não se esquecer de incluir o 

curriculum vitae dos sócios. Pode-se anexar ainda fotos dos produtos, pesquisas de mercado, 

material de divulgação, e tudo mais que tenha informações sobre o negocio, produto ou 

serviço. 

No planejamento estratégico são definidos pontos chaves para definir o rumo da 

empresa, como a situação atual, metas e objetivos e a descrição da visão e missão da empresa.  
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Segundo Oliveira (2011, p.17).  

 

 

Planejamento estratégico é o processo administrativo que proporciona sustentação 

metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, 

visando ao otimizado grau de interação com os fatores externos- não controláveis- e 

atuando de forma inovadora e diferenciada. 

 

 

 O planejamento estratégico é de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa, 

sendo que os mesmos analisam a organização em todos os ângulos, definindo assim os 

objetivos e as estratégias a ser seguidas levando à empresa a evolução esperada.  A figura 8 

mostra as etapas de um planejamento estratégico. 

 

 

  Figura 8 – O Processo de Planejamento Estratégico do Negócio. 

 
Fonte: Dornelas (2000b, p.15). 

  

 

 Com um planejamento estratégico consistente será possível prever os recursos 

necessários para alcançar os objetivos traçados e se preparar para problemas que possam 

aparecer, além de aumentar o entrosamento da empresa, tendo mais produtividade e claro 

lucro. 
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5.3.3 Objetivos do Plano de Negócios 

 

 

O Plano de Negócio deve ser elaborado de acordo com as necessidades a quem será 

destinado o plano seja um banco, fornecedor ou investidor, as informações precisam ser 

objetivas, auxiliando no fácil entendimento da proposta apresentada. O quadro 4 apresenta 

possíveis públicos para o plano de negocio, como os objetivos desejados. 

 

 

Quadro 4- Possíveis públicos para o plano de negócio. 

Interessados Objetivos 

A própria empresa Para a comunicação interna com os 

empregados. 

Bancos Para conseguir financiamento. 

Clientes Potenciais Para vender os produtos/serviços. 

Executivos de Alto Nível Para aprovar e alocar recursos. 

Fornecedores Para outorgar créditos para a compra de 

produtos. 

Gente Talentosa Que a pessoa deseja contatar para fazer parte  

do Staff. 

Gerentes Para obter comprometimento. 

Intermediários Pessoas que ajudam a empresa a vender seu 

negócio. 

Investidores Empresa de capital de risco, pessoas jurídicas e 

outros interessados. 

Parceiros Para estabelecer estratégias conjuntas 

Sócios Potenciais Para estabelecer acordos e direção  

Fonte: Lopes et al (2001 apud Lizote, 2011,  p. 19). 

 

 

Muitas são as razões para se montar um plano de negócio. Dentre estas cinco são 

destacadas por Biagio (2005, p. 7). 

- Na elaboração do Plano de Negócio, tem-se uma visão objetiva, critica e imparcial do 

negócio, ajudando a focalizar as ideias e demonstrado a viabilidade do empreendimento. 
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-O Plano de Negócio acabado se torna uma ferramenta importante para a definição da posição 

atual e possibilidades futuras da empresa. 

- O Plano de negócio bem elaborado visando o sucesso, possibilita corrigir erros que 

possivelmente não seriam percebidos, e os corrigindo, além de possibilitar comparar 

resultados e projetar resultados futuros. 

- O Plano de Negócio é uma excelente ferramenta para a tomada de decisões, pois nele esta 

definido todos os propósitos, estratégias competitivas, competências, administração e 

principalmente o conhecimento do pessoal. 

O plano de negócio usado como ferramenta para melhor organização das empresas, 

juntando com a visão de negócio de um bom empreendedor, só vem a acarretar bons frutos 

para a empresa tornando-a autossustentável e lucrativa. Tendo o empreendedor no plano de 

negócio um “braço direito” para o bom andamento de todos os processos e na tomada de 

decisões precisas, no decorrer da trajetória da empresa. 
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6 COLETA, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

O objetivo desta sessão é fazer uma análise da pesquisa de campo realizada nas 

dependências do Restaurante e Lancheria Nova Requinte, buscando verificar qual a refeição 

que os clientes mais buscam, medindo a frequência, a satisfação no atendimento e as questões 

em relação ao ambiente em geral. Além de levantar o máximo de informações possíveis 

através de entrevista como o proprietário de como o mesmo vê às dificuldades as vantagens e 

qual a sua visão em relação ao seu negócio. 

A pesquisa de campo com os clientes foi realizada de 2 (dois) de Setembro de 2012 

(dois mil e doze) até 5 (cinco) de Setembro de 2012 (dois mil e doze), sendo adotado como 

critério da pesquisa, deixar os questionários em todas as mesas do estabelecimento sendo livre 

a opção por responder ou não os mesmos os recolhendo após respondidos, vários clientes não 

responderam ao questionário, porem com a amostra coletada correspondente a 42 (quarenta e 

dois) questionários, já é suficiente para propor um diagnostico com melhorias sugeridas e 

pontos falhos a melhorar.  

A partir dos dados coletados por meio do questionário aplicado aos clientes, podem-se 

verificar as falhas ocorridas e apontar melhorias para o melhor atendimento e os serviços 

prestados no local, e assim procurar aperfeiçoar e buscar medidas para atingir a satisfação 

total do cliente. 

 

 

6.1 Questionário aplicado a clientes 

 

 

Segundo dado coletado fica evidente que a procura por todos os produtos é grande, 

porém detectou-se um maior procura pelas refeições durante o horário de almoço e janta, ou 

seja, 16 (dezesseis) clientes buscaram por almoços, com representatividade de 25% (vinte e 
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cinco por cento), e 14 (quatorze) clientes buscaram por janta, representatividade de 22% 

(vinte e dois por cento). Conforme mostra o gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1- Qual é o tipo de refeição que busca? 

 

Fonte: o pesquisador. 

 

 

A procura por viandas, cafés e lanches também tem influência forte para a empresa, 

movimentando de forma expressiva os 3 (três) turnos de atendimento, porém com menos 

intensidade sendo assim representada: viandas 21% (vinte e um por cento), café 18% (dezoito 

por cento) e lanches 14% (quatorze por cento). A procura por estes produtos é menor e precisa 

melhorar, desenvolvendo um plano para atrair clientes para aumentar as demandas destes 

produtos. Segundo dados da PEGN (2012) “aproximadamente 27 milhões de brasileiros 

gastem 30% da renda mensal em refeições externas”. 

 De acordo como os dados coletados 53% dos consumidores frequentam todos os dias 

o estabelecimento, buscando suprir suas necessidades de café da manhã, lanche, almoço ou 

janta. Conforme apresenta o gráfico 2. 
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Gráfico 2- Frequenta diariamente o local? 

 

Fonte: o pesquisador. 

 

 

Mesmo diante da boa aceitação do público em frequentar diariamente o restaurante, 

14 (quatorze) pessoas afirmaram que eventualmente frequentam o local tendo uma 

representatividade de 33% (trinta e três por cento), e apenas 6 (seis) pessoas não frequentam 

diariamente o local o que representa 14% (quatorze por cento) dos clientes. Alguns pontos 

precisam ser melhorados, como os sugeridos no gráfico 3 que por meio de melhorias pode vir 

a atrair mais clientes, buscando fazer desta parcela de 47% (quarenta e sete por cento) clientes 

sazonais se tornem clientela diária.   

 De acordo com a coleta de dados fica clara a necessidades de promover 

melhorias no ambiente interno e externo modernizando e deixando o mesmo mais atrativo, 

conforme aponta a pesquisa realizada com os clientes sendo como opção de 19 (dezenove) 

pessoas, o que representa 44% (quarenta e quatro por cento) dos clientes citaram o ambiente 

como sendo uma opção de mudanças e melhoria. Conforme apresenta o gráfico 3. 
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Gráfico 3- Aponte possíveis melhorias? 

 

Fonte: o pesquisador. 

 

 

Dos dados coletados e representados no gráfico 3, alguns clientes optaram por não 

responder a questão, abstendo-se assim de optar por uma ou outra melhoria esta parcela 

representa 26% (vinte e seis por cento) dos clientes. Assim como 16 (dezesseis por cento) dos 

clientes optaram por sugerir outras melhorias que serão expostas no decorrer do trabalho no 

desenvolvimento do plano de negócios. Em relação ao atendimento e as refeições, 9% (nove 

por cento) dos clientes apontaram melhorias no atendimento, e 5% (cinco por cento) 

apontaram as refeições como melhoria. Para sanar estas possíveis deficiências serão 

elaboradas no decorrer da elaboração do plano de negócios. 

Mesmo apontando melhorias 60% (sessenta por cento) dos clientes estão satisfeitos 

com o restaurante, e 38% (trinta e oito por cento) dos clientes estão muito satisfeitos. 

Conforme mostra o gráfico 4. 
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Gráfico 4- Qual o seu grau de satisfação com o restaurante? 

  

Fonte: o pesquisador. 

 

 

Segundo Stefano apud KOTLER, 1998, menciona a expectativa dos clientes em 

relação aos preços comercializados. 

 

 

Os consumidores criam suas expectativas através de experiências anteriores, 

experiências de compras anteriores de amigos e até mesmo de informações e 

promessas de empresas e concorrentes. Se a empresa cria expectativas elevadas, há 

possibilidade de não se conseguir atender estas expectativas, criando assim um 

cliente insatisfeito. 

 

 

Porém mesmo diante de alto grau de satisfação dos clientes, 1 (uma) pessoa o que 

representa 2% (dois por cento) dos clientes encontra-se pouco satisfeito com o restaurante, o 

que leva a crer que este dado esteja relacionado ao dados do gráfico 6, onde apontam 1 (um) 

cliente com pouca satisfação em relação ao atendimento, o demonstra que precisa-se melhorar 

certos pontos relacionados ao atendimento.  

 De 42 (quarenta e dois) respondentes, 28 (vinte e oito) afirmam estar satisfeitos com 

os preços dos produtos, isso representa 67% (sessenta e sete por cento) dos clientes. 

Conforme aponta o gráfico 5. 
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Gráfico 5- Em relação a preço dos produtos? 

 

Fonte: o pesquisador. 

 

 

 O dados coletados ainda apontam que 26% (vinte e seis por cento) dois clientes 

concordam com os preços praticados pela empresa o que representa 11 (onze) clientes, assim 

como 3 (três) pessoas, ou seja 7% (sete por cento) dos clientes afirmam estar poucos 

satisfeitos como o preço dos produtos, identificou-se que estes respondentes estão inseridos 

classes inferiores, possuindo renda média de um salário mínimo. 

 Conforme apontam os dados coletados 50% (cinquenta por cento), e 48% (quarenta e 

oito por cento) dos respondentes encontram-se satisfeitos e muito satisfeitos com os serviços 

de atendimento oferecido pela empresa. Conforme aponta o gráfico 6. 
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Gráfico 6- Como esta o atendimento? 

 

Fonte: o pesquisador. 

 

 

 Apesar se ter uma representatividade baixa 2% (dois por cento), ou seja, 1 (uma) 

pessoas, afirma esta pouco satisfeita com o atendimento, nos demonstra que em algum 

momento o atendimento a este cliente falhou, seja na forma de tratar, na rapidez e eficiência, 

mas precisa ser corrigido, para que não volte a se repetir com outros clientes, a opção por 

treinamento poderia vir de encontro com este dado. 

 Diante destas 6 (seis) perguntas o respondente pois instigado a avaliar como um todo a 

empresa dando uma nota de 5 (cinco) a 10 (dez), tendo como resultados desta pesquisa 19 

(dezenove) respondentes, ou seja. 45% (quarenta e cinco por cento) avaliaram a empresa com 

nota 9 (nove), 36% (trinta e seis por cento) nota 8 (oito) e 12% (doze por cento) nota 10 (dez). 

Conforme mostra o gráfico 7. 
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Gráfico 7- De uma nota de 5 a 10. 

 

Fonte: o pesquisador. 

 

 

 

 Observa-se ainda no gráfico 7, que 2(dois) respondentes deram nota 7 (sete) para a 

empresa, o que representa 5% (cinco por cento) e apenas 1 (uma) apontou nota de 9,5 (nove 

virgula cinco). Através da analise realizada pelos respondentes se avaliou que muito ainda 

esta por se fazer, para melhorar cada vez mais, buscando a satisfação plena do consumidor, e 

consequentemente o seu retorno e sua indicação.  

 Analisando as questões abordadas, possibilita assim uma melhor compreensão de 

como se encontra o grau de satisfação dos clientes em relação a pontos cruciais para o bom 

andamento de todo negócio. Portanto a oportunidade de assumir as falhas e tomar as ações 

corretivas de melhorias onde os pontos que não tiveram os resultados mais positivos. 

 Resultados estes que servem para melhor compreender o comportamento de parte da 

população, que consome e frequenta o negócio, assim compor melhor o Plano de Negócio da 

empresa, no reconhecimento de hábito e costumes dos consumidores, a fim de conhecê-los 

melhor e buscar de forma eficiente atender as necessidades dos clientes, fazendo com que o 

“boca a boca” seja uma arma poderosa para a empresa buscar novos clientes. 
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6.2 Entrevista com o proprietário 

 

 

A entrevista com o proprietário ocorreu por meio da entrevista realizada no dia 14 

(quatorze) de setembro, com o objetivo de extrair o máximo de informações sobre o local a 

visão que o proprietário possui do seu negócio e como o mesmo vê o futuro da empresa. 

Durante esta conversa foram abordadas 7 (sete) perguntas, das quais questionam o 

proprietário sobre a sua organização como um todo da empresa, os pontos positivos e 

negativos de se trabalhar neste ramo de atuação, melhorias propostas e vistas pelo mesmo no 

dia a dia da empresa, apontando principais concorrentes, as dificuldades enfrentadas, assim 

como relembrar o inicio dos trabalhos e projetar o futuro da empresa.  

A pergunta inicial vai direto ao ponto de partida para iniciarmos o Plano de Negócio, 

a visão do proprietário de como esta a organização do seu negócio, nada melhor que um 

parecer de quem vive o dia a dia da empresa para expor como o mesmo vê a organização, e os 

pontos a serem melhorados. 

 

1.  Como esta a organização do negócio?  

“Considero que a organização é uma das principais causas para um negócio dar 

certo, a empresa esta organizada, do meio jeito, mas esta, porém precisa melhorar alguns 

pontos como: organizar melhor os documentos, controlar o estoque, modernizar e ampliar o 

ambiente além de oferecer cursos profissionalizantes aos funcionários, para aumentar a 

qualidade dos produtos”.  

Como se percebe o proprietário tem noção de que precisa melhorar alguns pontos, 

porém mesmo assim vê a sua empresa como sendo um local organizado dentro de suas 

necessidades e habilidades. Com o Plano de Negócio pretende-se ampliar a visão do 

empresário em relação à importância de se ter uma empresa bem organizada e planejada.   

A segunda pergunta tem impacto direto com a elaboração do Plano de Negócio, na 

formação da Análise SWOT, identificando assim pontos positivos e negativos do negócio, 

como também apontado formas de aperfeiçoar os pontos positivos e buscar mudanças para os 

pontos negativos. 
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2. Quais os pontos positivos e negativos do seu negócio? 

“Pontos Positivos: negócio rentável, com clientes já fixos, ponto estratégico, contato 

direto com pessoas de diversos locais, fácil acesso a distribuidores com fácil negociação de 

prazo e preço. 

Pontos Negativos: são poucos os pontos negativos, pois gosto de trabalhar neste 

ramo, mas o horário estendido de atendimento até tarde da noite e finais de semana é 

cansativo demais, pouco espaço no ambiente, dificuldade em encontra funcionários que 

queiram trabalhar neste ramo, qualificado e com vontade de trabalhar, como se trabalha com 

comidas prontas há um grande desperdício de alimentos ao final do expediente”.  

 Nesta questão percebe-se que o PN precisa apontar possíveis soluções para amenizar 

os pontos negativos, diminuído os impactos hoje causados a empresa, e assim melhorar 

pontos positivos acima citados os tornando pontos de referencia para a empresa. 

Na terceira pergunta, procura-se perceber se as melhorias apontadas pelo proprietário 

serão as mesmas que as apontadas pelos clientes no gráfico 3, assim tendo a visão do cliente e 

do proprietário mas busca de adaptar  as mudanças necessárias para o conforto e a 

tranquilidade do cliente. 

 

3. Quais as melhorias a se fazer para tornar o empreendimento mais rentável? 

“Modernizar o ambiente pensando no futuro ampliar o restaurante, investir em 

maquinários moderno, aumentar a variedade de produtos ofertados, controlar o desperdício, 

aumentar a divulgação da marca da empresa.” 

Se analisada a resposta do proprietário com a dos clientes, nota-se que há um 

equilíbrio em relação às respostas tendo ambas, o ambiente como melhoria necessária a ser 

feita no local, assim através do PN possa-se analisar o custo beneficio para a empresa em se 

modernizar o ambiente.  

Por meio da pergunta 4 procura-se ver se o empresário conhece realmente os seus 

concorrentes e a forma com que este atuam no mercado, buscando conhecer melhor as 

estratégias de mercados, os diferenciais competitivos e suas atratividades. 

 

4.  Quais são os principais concorrentes para o seu negócio? 

“Vejo como concorrentes todas as empresas que atuam no mesmo ramo de atuação e 

outras não, como: padarias, restaurante e bares, e se bem analisado até os mercados e 

supermercados com os congelados, mas hoje em Tapejara há espaço para todas então o que 

busco é destacar a empresa para atrair maior número de clientes.” 
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Nesta questão percebe-se que o proprietário entende que são vários os concorrente do 

seu negócio os mesmos se enquadram dentre os concorrentes diretos e indiretos, e por meio 

da analise da concorrência pretende verificar quais as potencialidades e as fraquezas dos 

concorrentes e assim buscar por meio de estratégias bem definidas neutralizar os impactos 

causados a empresa. 

Por meio da pergunta 5 (cinco) busca-se entender os motivos pelo qual um jovem 

com apenas 17 (dezessete) anos se torna um empreendedor, as necessidades e as 

oportunidades vistas pelo mesmo, assim como tentar entender qual era a sua visão em sobre a 

administração. 

 

5. Quais os motivos que te levaram a ser empreendedor? 

“Me tornei empreendedor por meio de uma oportunidade de adquirir uma empresa já 

montada o que facilitou o inicio das atividade foi o conhecimento por trabalhar como garçom 

nesta área o principal motivo de adquirir esta empresa foi por conquistar a independência 

financeira já que via que a empresa em que trabalhava havia crescente procura pelo serviços, 

também pela vontade de não trabalhar como funcionário”. 

Como se pode perceber o empreendedor tornou-se empresário por meio de uma 

oportunidade, e a aproveitou e aprofundou seus conhecimentos por meio da experiência e hoje 

tem seu negócio solido sendo o mesmo quem coordena todas as funções.  

Na pergunta 6 (seis) busca-se entender a real necessidades pela qual este 

empreendimento foi iniciado, as condições, como era a organização, e toda a funcionalidade 

da empresa a 6 (seis) anos atrás, assim buscando entender a real situação da empresa no 

passado, para buscar  projetar o futuro. 

 

6. Como era seu negócio no inicio das atividades? 

“Muito menos rentável, com menos funcionários, menos clientes, muito trabalho a 

fazer na parte da organização, pouca informação sobre o ramo, com conhecimento apenas por 

ter trabalhado como garçom em um restaurante, poucos fornecedores, menor variedade de 

produtos e qualidade inferior, como também poucas informações na área da administração por 

ser o primeiro negócio próprio e pouca experiência.” 

 Como se pode observar o empreendimento iniciou por meio de uma oportunidade, 

porém por ser jovem e sem conhecimento na área da administração tocou o negócio a própria 

sorte, pode-se dizer que o negócio deu certo, pois a maioria das empresas não possui vida 
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longa sem um planejamento, por este motivo o PN vem para ajudar este jovem empreendedor 

a deixar sua marca solidificada no mercado atuante. 

Através da pergunta 7 (sete) pretende-se perceber a visão futura do empreendimento 

entendendo a posição de mercado, crescimento, expansão, tudo o que o proprietário pretende 

para aqui a 5 (cinco) anos em questão de desenvolvimento e aperfeiçoamento para aumentar a 

competividade e a lucratividade do negócio.  

 

7. Como você seu negócio daqui a 5 (cinco) anos? 

“Melhor estruturado, ampliado, moderno gerando mais lucros e consequentemente 

mais empregos, com maior diversidade de produtos e serviços, mais divulgação na mídia 

local, quem sabe filial.” 

A visão do empresário é bem ampla envolve questões simples de aperfeiçoamento 

assim como grandes investimentos o Plano de Negócio proposto pretende inicialmente 

reestruturar esta empresa e com o passar dos tempos conforme a necessidade e a capacidade 

de investimento montar um Plano observando-se a viabilidade desta ampliação. 

 Desta forma todos os pontos abordados nesta fase serão utilizados como ferramenta 

para a implementação do Plano de Negócio, adaptando as melhorias as necessidades da 

empresa para assim buscar a sua consolidação no mercado atuante, atingindo sues objetivos e 

obtendo lucratividade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

Nesta sessão será montado o Plano de Negócios da empresa Restaurante e Lancheria 

Nova Requinte, onde será adaptado como estrutura o modelo utilizado pela Empresa 

Intelligence! Consultores Associados, nela será desenvolvida a estratégica do negócio 

buscando a reestruturação e a mais tardar sua implantação, atrelando a empresa melhorias no 

seu desempenho competitivo diante dos concorrentes que são muitos, assim como diante de 

seus clientes, posicionando-a melhor no mercado. 

O Plano de Negócio será montado dentro das necessidades reais da empresa, 

buscando no dia a dia da mesma encontrar soluções práticas para se chegar aos resultados 

esperados o mais breve possível, tornando-a através de um aumento na produtividade mais 

rentável e lucrativa. 

 O Plano Financeiro da empresa contara com uma analise de 5 (cinco) anos passados, 

projetando o crescimento da empresa para os próximos 5 (cinco) anos, podendo-se assim ter 

uma expectativa de crescimento esperado, na elaboração do Plano Financeiro será utilizado 

um índice sob o valor original de faturamento, não tendo a divulgação dos dados de 

faturamento da empresa. 
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Dados do Negócio: 

 

Nome Comercial: Josimar Ricardo Favaretto 

Nome Fantasia: Restaurante e Lancheria Nova Requinte 

Localização: Avenida 7 de Setembro, 1920 

Fone: (54) 3344-3322 

Tempo previsto para implantação:  

Modalidade: (  )  Criação      (   )  Expansão    (X) Reestruturação 

Setor da economia: Setor Terciário 

Ramo de atividade: Restaurante e Lancheria 

Principal atividade: Prestação de serviço no ramo da alimentação 

Principais produtos: Café, lanches, almoço e janta. 

Fatores que influenciam nos resultados do negócio: sazonalidade (inverno), alta dos preços 

das hortaliças, mão de obra, concorrência acirrada, altos impostos, o desperdício e a 

administração dos recursos.   
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7.1 Sumário Executivo 

 

 

O Restaurante e Lancheria Nova Requinte é uma empresa do ramo alimentação, 

fundada no ano de 2006. A empresa tem como missão: Ser a empresa do ramo da alimentação 

mais lembrada pelos clientes, graças à qualidade de seus produtos e ao bom atendimento, 

buscando a satisfação do cliente através do respeito e profissionalismo. 

O empreendimento está localizado na Avenida 7 de Setembro, nº 1920,  na cidade de 

Tapejara, no Estado do Rio Grande do Sul, sendo gerenciada pelo, Sr. Jozimar Ricardo 

Favaretto, sendo o principal proprietário do empreendimento. 

A empresa possui uma importante parceria de negócio, com empresas atacadistas da 

região que distribuem os produtos semanalmente. 

A partir do Plano de Negócios traçado, a empresa pretende melhorar os processos 

internos de organização, atendendo melhor os clientes e assim aumentar os lucros. 

Por meio de análise de mercado, constatam-se grandes oportunidades de crescimento 

do ramo de atuação e baseado nisso a reestruturação da empresa vem para ajudar a 

acompanhar e melhorar as formas de condução das tarefas do dia a dia buscando assim 

produtividades. A partir disso, a empresa elaborou ações para estar frente a essa oportunidade, 

garantindo uma vantagem competitiva para a empresa e passando maior credibilidade aos 

seus clientes. 

Esse Plano de Negócios foi desenvolvido com a finalidade de reorganizar 

estrategicamente a empresa para que a mesma cresça a frete de seus concorrentes e atenda de 

forma mais satisfatória seus clientes, tendo em vista as oportunidades de mercado onde a 

mesma atua. 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

7.2 Caracterização do Empreendimento 

 

 

O Restaurante e Lancheria Nova Requinte se caracteriza por ser uma empresa de 

pequeno porte que atua na área da alimentação, produzindo e comercializando lanches rápidos 

assim como refeições. Onde serve cafés, lanches, almoço e janta. Tem como principal produto 

a ala minuta. 

Ao negócio esta se propondo uma reestruturação visando aumentar os lucros por 

meio de métodos de trabalho mais produtivos, elevando a qualidade dos produtos e no 

atendimento ao público, além de divulgar a marca e torna-la conhecida e lembrada. 

 

 

7.2.1 Características da empresa  

 

 

A empresa teve seu inicio das atividades tendo como proprietário Jozimar Ricardo 

Favaretto no dia 5 (cinco) de maio 2006 (dois mil e seis), porém a empresa já existia e atuava 

no mesmo ramo desde 1986 (mil novecentos e oitenta e seis) tendo outros proprietários e 

outra marca. Com a venda do estabelecimento pelo antigo dono o atual proprietário viu uma 

oportunidade de crescimento. O ambiente precisou passar por reformas, pois não comportava 

muitas mesas, possuía apenas 2 (duas) cozinheiras, hoje conta com a colaboração de 9 (nove) 

funcionários distribuídos entre os 3 (três) turnos. 

O espaço interno comporta 54 (cinquenta e quatro) pessoas, e o externo 16 

(dezesseis) pessoas e possui local para estacionamento. A empresa não possui setores 

específicos devido ao seu tamanho. Para a área de marketing na criação de cardápios conta 

com empresas terceirizadas, assim como para a contabilidade e a manutenção de 

equipamentos. Já no compras e no controle de estoque é o gerente o responsável. 

 Não possuindo nenhum controle especifico de qualidade, utilizam a inspeção visual, 

eliminando os alimentos não frescos e sem condições de serem servidos, além de todos os 
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equipamentos necessários para a perfeita conservação e higienização tanto do local de preparo 

quanto dos alimentos. 

Pode-se destacar que o empreendimento possui como principais características a alta 

qualidade nos produtos e no atendimento, ponto de venda estratégico e a boa divulgação por 

meio do boca a boca. 

Como atributos, o Restaurante e Lancheria Nova Requinte preza pela agilidade no 

atendimento aos seus clientes, pela qualidade nos produtos produzidos e comercializados pela 

empresa, além de manter proximidade com o cliente por meio de um atendimento à la carte. 

A empresa preocupa-se com a sua imagem, zelando suas características, como o 

profissionalismo, o respeito, a ética e a transparência com que honra seus fornecedores, 

funcionários e principalmente aos seus clientes. 

A marca do Restaurante e Lancheria Nova Requinte transmite aos clientes, 

colaboradores e fornecedores seriedade, agilidade e confiança para o mercado onde atua. A 

marca Restaurante e Lancheria Nova Requinte transmite a imagem de empresa como sendo 

uma empresa simples, porém com produtos de alta qualidade, que a destaca no ramo. 

Através da demanda a empresa vê oportunidade de crescimento significativo para o 

ramo, principalmente em relação à elevada procura por viandas. 

O empreendimento está constituído sob forma jurídica individual, com tributação 

sobre o Simples Nacional. 

 

 

7.3 O Produto 

 

 

A empesa Restaurante e Lancheria Nova Requinte disponibiliza de uma vasta 

variedade de produtos tendo como principal a ala minuta que composta pelos seguintes 

alimentos: 

-arroz; 

-feijão; 

-bife (a milanesa de frango e gado, acebolado, a parmegiana, a cavalo e na chapa). 

-batata frita; 

-maionese caseira; 

-ovo frito; 

-saladas diversas. 
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7.3.1 Diferencial tecnológico 

 

 

A empresa preza pela utilização de equipamentos e maquinários de desenvolvam as 

atividades diárias com maior agilidade e qualidade. Atualmente a empresa possui 2 (duas) 

fritadeiras elétricas, 1 (um) fogão industrial, 2 (dois) micro-ondas, 1 (um) forno elétrico, 1 

(uma) prensa elétrica, 2 (dois) liquidificadores, 1 (um) cilindro, 6 (seis) refrigeradores, 1 (um) 

televisor e 2 (dois) expositores elétricos para lanches. 

Com os equipamentos e maquinários a empresa desenvolve suas atividades diárias, 

atendendo a demanda da cidade de Tapejara e de toda a região, sempre buscando a qualidade 

nos produtos e serviços, desta forma faz com que os clientes percebam a qualidade dos 

produtos e serviços e tenham maior confiabilidade em consumir os produtos da empresa, 

gerando clientes satisfeitos. 

Como forma de informatizar a empresa vê-se a necessidade de utilização de um caixa 

computadorizado com controle de entradas e saídas registradas, melhorando o controle dos 

valores recebidos e pagos, assim como o uso de máquinas para cartão de crédito, já que esta 

forma de moeda esta cada vez mais sendo usada pelos clientes.  

 

 

7.3.2 Pesquisa e desenvolvimento 

 

 

O Restaurante e Lancheria Nova Requinte tem como foco principal 

desenvolvimento de lanches diversos, assim como variedade de acompanhamentos para 

diversificar a ala minuta. 

Sendo o próprio empresário responsável pelo desenvolvimento das pesquisas por meio 

de observação de novas tendências, produtos e temperos, assim como atendendo ao pedido de 

clientes. Sendo as sugestões destinadas à cozinha onde os produtos são preparados em seguida 

provados pelos clientes havendo aceitação e sendo viável entrar no cardápio da empresa. 
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7.4 O Mercado 

 

 

A análise de mercado é de suma importância, pois é através dele que se define qual a 

atividade ou segmento de atuação, assim como para conhecer melhor os clientes, concorrente 

e o mercado em si, melhorando e orientando os melhores caminhos a seguir. 

A empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte visualizou excelente 

oportunidade na reestruturação da empresa buscando melhores resultados por meio da 

organização, assim como conhecer melhor seus concorrentes e clientes a fim de melhorar a 

participação no mercado, sua atuação de comercialização de produtos alimentícios na cidade 

de Tapejara, assim como tornar a empresa conhecida na região.  

 

 

7.4.1 Clientes 

 

 

Os clientes em potencial da empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte 

serão as classes B e C os que frequentam diariamente o local, embora possa atender a classe 

A, pois a cidade possui trabalhadores e moradores com diversidade de renda, além de atender 

a todas as faixas etárias. Atendendo a vários perfis de clientes, que buscam no Restaurante 

saciar suas necessidades de alimentação. 

A empresa através do plano de negócio pretende manter-se atualizada no mercado 

buscando satisfazer seus clientes de forma a investir no bem estar e conforto no momento das 

refeições e isso se dará por meio de planos para melhorias no cardápio em relação a opções e 

valores, ambiente agradável e aconchegante além de aperfeiçoar a tele entrega, buscando por 

meio das mudanças tornar-se solida no mercado atuante. 

A empresa atende as necessidades de seus clientes produzindo e comercializando 

alimentos e bebidas de qualidade a um preço competitivo. Esses fatores são caracterizados 

como vantagem competitiva do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

A empresa atende todos os dias, nos 3 (três) turnos manhã , tarde e noite, abrindo as 

7 (sete) da manhã  se estendendo até o fim da noite.  
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7.4.2 Concorrentes 

 

 

A análise dos concorrentes é essencial para a empresa, pois se pode agir de forma 

antecipada e justamente nas áreas em que os concorrentes apontam pontos fracos e não 

atendem a demanda de mercado. 

Os principais concorrentes indiretos do Restaurante e Lancheria Nova Requinte 

são as padarias, que vendem lanches rápidos. Como principais características desses 

concorrentes indiretos destacam-se os preços praticados por ser produzida no local e no 

restaurante terceirizado, além da maior diversidade de lanches, estrutura apropriada para 

servir lanches.  

Os concorrentes diretos do Restaurante e Lancheria Nova Requinte são todos os 

restaurantes que há na cidade. Esses concorrentes possuem como principais características 

refeições em quilo, bife, ambientes mais modernos, alguns já tradicionais e com maior 

investimento em divulgação. Há mercado para todos, pois a cidade recebe diariamente uma 

grande quantidade de visitantes (vendedores, fornecedores) movimentam a economia e cada 

um busca um local ou outro para sanar suas necessidades de alimento. 

Porém é muito importante para o Restaurante e Lancheria Nova Requinte avaliar 

as principais características dos seus concorrentes e seu mercado de atuação a fim de agir de 

forma agressiva nos diferenciais que possui criando estratégias para atrair mais clientes, e 

atingir os objetivos esperados com este Plano de negócio. 

 

 

7.4.3 Fornecedores 

 

 

Em função de alguns aspectos a empresa busca selecionar fornecedores, conhecidos 

que se destacam com alguns diferenciais: como preços, prazos de entregas, qualidade e 

quantidade, sendo que alguns destes possuem maior importância na seleção do melhor 

fornecedor. Os fornecedores selecionados visitam a empresa semanalmente, outros 

diariamente oferecendo novidades e produtos de alta qualidade. 

A empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte tem com fornecedores as 

empresas relacionadas no quadro 5. 
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Quadro 5- Relação dos principais fornecedores do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

Fornecedores Materiais fornecidos 

Supermercado Danieli Bife bovino 

Mercado RDB Bife de Frango, chuleta, carne moída. 

Aurora e Polina Presunto, bacon, calabresa, 

Menon Atacadista               Arroz, café, açúcar, óleo soja, destilados, 

doces, chocolates. 

Disfonte Cervejas e refrigerantes 

CVI Refrigerantes e sucos 

Schin Sucos 

Supermercado Dalzotto Eventuais faltas 

Cericatto Balas Arcor 

Sanaiotto  Verduras em geral 

PepsiCo Salgadinhos 

Sorvetchê Sorvetes 

Kadini Bebidas 

Flexsul Trident 

Padaria Cia do Pão Pães 

Padaria Presan Pães  

Pelisaro Lanches Lanches 

Fonte: Intelligence! Consultores Associados adaptação o pesquisador  

 

 

Os fornecedores são peça fundamental para se garantir a qualidade dos produtos, 

portanto a empresa possui vários fornecedores qualificados e que atendem a diversas áreas de 

necessidade, valoriza as empresas da cidade e região sendo grande parte dos produtos 

fabricados e industrializados na cidade. Comercializa produtos de varias empresas do mesmo 

ramo, porém as seleciona conforme a qualidade do produto, como é o caso das carnes e pães. 
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7.4.4 Análise SWOT 

 

 

O levantamento das ameaças e oportunidades, forças e fraquezas do Restaurante e 

Lancheria Nova Requinte se faz necessário para analisar o estado da empresa diante dos 

desafios e dos concorrentes existentes no mercado de atuação, permitindo um olhar objetivo 

das forças do seu negócio, possibilitando desenvolver de forma adequada as estratégias 

empresariais. 

 

 

7.4.4.1 Ameaças e Oportunidades 

 

 

As ameaças e as oportunidades são as análises do ambiente externo do Restaurante 

e Lancheria Nova Requinte, que pode influenciar positivamente ou negativamente a geração 

de riqueza e a capacidade de retorno da empresa. O quadro 6 aponta as oportunidades e as 

ameaças para a empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 
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Quadro 6- Oportunidade e ameaças do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

 Oportunidade Ameaças 

Mercado em ascensão Crescimento, lucros Novos concorrentes 

Aumento de 

concorrentes 

Qualificação e seleção no 

mercado 

Perda de clientes 

Estabilidade na 

economia 

Aumento das refeições fora de 

casa 

Aumento de consumo de 

congelados, e pequenas 

porções. 

Empregabilidade da 

mulher 

Aumento do consumo da 

vianda. 

Consumo de congelados e 

porções pratica. 

Pequenas porções Refeições feitas fora de casa. Grande quantidade de 

empresas que oferecem este 

serviço. 

Aumento de visitantes na 

cidade 

Maior fluxo de possíveis 

consumidores. 

Mais concorrentes diretos 

Atendimento em 

horários flexíveis 

Horário diferenciado, atendendo 

a todo procura. 

Manter funcionários na 

empresa. 

Recebimento por meio 

de cartão de credito 

Aumentar o fluxo de clientes, e 

reduzir a inadimplência. 

Adaptação dos funcionários a 

nova forma de recebimento 

Inadimplência Recebimento a vista e cartão Redução de lucratividade. 

Fonte: o pesquisador. 

 

 

7.4.4.2 Pontos Fortes e Pontos Fracos 

 

 

Analisando o ambiente interno da empresa, busca-se observar a empresa e tudo que 

ele dispõe para servir o cliente. Dessa forma a finalidade é levantar todos os pontos fortes e 

fracos apresentados pelo restaurante e organizá-los de forma a torná-los mais evidentes, 

definindo as vantagens e as desvantagens competitivas.  

Desta forma a análise ambiental dos pontos fracos e fortes da empresa, foi utilizada 

como ferramenta para definir os fatores de maior relevância e os pontos falhos. Fatores estes 

que são apresentados no quadro 7. 
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Quadro 7- Pontos Fortes e Fracos do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

 Força Fraqueza 

Localização Localizada próximo ao trevo de 

acesso a Ibiaça e ao lado de um 

posto de combustível. 

Concorrente em frente ao 

estabelecimento (bife quilo).  

Produtos de qualidade Produtos preparados na hora. Eventuais sobras, tempo de 

espera. 

Ambiente interno  Fácil de controlar o fluxo de 

pessoas. 

Reestruturação deixando o 

ambiente mais moderno e 

amplo. 

Matéria- prima de 

qualidade 

Fornecedores específicos. Difícil armazenagem. 

Mix de produtos Cafés, almoço e janta. Ala minuta. 

Publicidade Boca a boca Pouca divulgação nos meios de 

comunicação  

Mão de obra  Não possui muitos funcionários Falta de funcionários 

qualificados 

Atendimento rápido Ambiente pequeno porte, fácil 

de controlar e atender. 

Alimento preparado na hora 

gera um tempo de espera. 

Maionese caseira De ótima qualidade e saborosa Nem todos consomem. 

Entrega Maior número de pedidos  No momento sem possibilidade 

de entrega. 

Fonte: o pesquisador. 
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7.5 Capacidade Empresarial 

 

 

7.5.1 Empresa 

 

 

7.5.1.1 Definição da Empresa 

 

 

A empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte é uma empresa de pequeno 

porte que vem destacando-se pela qualidade produtos comercializados e produzidos.  

A empresa possui 1 (um) único proprietário o qual não possui especialização técnica 

no ramo, porém com a experiência adquirida ao longo destes 6 (seis) anos, pode-se dizer que 

possui muito conhecimento prático em relação ao seu negócio, sendo o mesmo muito bem 

dirigido e organizado de forma simples. 

 

 

7.5.1.2 Visão  

 

 

Como sugestão de visão para a empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte 

foi formulada a seguinte opção. 

Conquistar o reconhecimento dos clientes e ser referência em Tapejara e região no 

preparo de refeições, na busca da qualidade de vida pela boa alimentação. 

 

 

7.5.1.3 Missão 

 

 

Como sugestão de missão para a empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte 

foi formulada a seguinte opção. 

Ser a empresa do ramo da alimentação mais lembrada pelos clientes, devido a 

excelência na qualidade, aprimoramento de seus produtos e ao bom atendimento, buscando a 

satisfação plena do cliente através do respeito, ética e profissionalismo. 
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7.5.1.4 Objetivos  

 

 

Os objetivos são fatores de suma importância para a empresa eles definem o 

direcionamento e o crescimento da empresa, mensurando o cumprimento dos objetivos, pode-

se verificar o que realmente foi atingido e buscar novos horizontes para a empresa. Abaixo 

estão citados os objetivos sugeridos ao Restaurante e Lancheria Nova Requinte:  

- Melhorar a organização interna da documentação; 

- Melhorar a organização do estoque verificando datas e quantidades dos produtos; 

- Divulgar a marca, tornando-a conhecida e lembrada pelo cliente; 

- Associação da marca a um ambiente familiar e aconchegante; 

- Ampliar a participação no mercado; 

- Aumentar o faturamento; 

- Redução da inadimplência adotando medidas mais segura em relação ao pagamento; 

- Melhorias na infraestrutura (fachada, decoração, móveis, entre outros); 

- Tornar um ambiente mais agradável aos clientes fazendo com que os mesmos se sintam bem 

e busquem os serviços e produtos do estabelecimento. 

 

 

7.5.1.5 Valores 

 

 

Os valores são definidos pelas confianças, conduta e objetivos os quais a empresa 

busca se relacionar com os seus clientes e consumidores, visando sempre à nitidez das 

relações. Os valores que a empresa considera importante para manter o bom relacionamento 

entre colaboradores, clientes e fornecedores; 

Honestidade;  

Compromisso; 

Profissionalismo; 

Respeito; 

Ética;  

Transparência e  

Valorização do trabalho em equipe. 
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7.5.2 Empreendedores 

 

 

7.5.2.1 Perfil dos Empreendedores 

 

 

O sucesso de toda empresa depende da dedicação e maestria com que cada 

empreendedor conduz e dedica à mesma  

O Restaurante e Lancheria Nova Requinte está constituída juridicamente de forma 

individual, sendo composta por um único sócio Jozimar Ricardo Favaretto. 

O mesmo desempenha todas as funções dentro da empresa, atuando como 

administrador, atendente, comprador entre outras funções realizadas nas tarefas diárias. 

 

 

7.5.3 Estrutura organizacional 

 

 

7.5.3.1 Funcionamento do organograma 

 

 

A empresa Restaurante e Lancheria Nova requinte tem como característica ser uma 

empresa de pequeno porte e familiar, hoje a empresa conta com 9 funcionários, sendo 3 (três) 

com funções de chefia sendo membros da família. A figura 9 apresenta o organograma da 

empresa. 
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Figura 9- Organograma do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o pesquisador. 

 

 

Por ser uma empresa de pequeno porte a mesma não possui vários departamentos, 

porém esta organizada de forma departamentalização, tendo uma pessoa responsável pela 

cozinha e outra responsável no seu turno de cuidar do atendimento e demais, direto com os 

clientes.  

A comunicação interna é realizada de forma linear, com centralização de decisões na 

gerencia da empresa. 
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final de 
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7.5.3.1.1 Descrição dos cargos 

 

 

7.5.3.1.1.1 Gerencia 

 

 

Composta pelo Proprietário Sr. Jozimar Ricardo Favaretto. 

É sua função a administração geral do Restaurante e Lancheria Nova Requinte, bem 

como a tomada de decisões, porém por ser uma empresa de pequeno porte exerce todas as 

funções dentro da empresa. 

 

 

7.5.3.1.1.2 Assessoria Contábil 

 

 

A empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte conta com a assessoria 

contábil terceirizada a cargos do escritório de Contabilidade Lari Miotto, sendo o mesmo 

responsável por toda a documentação necessária para fins fiscais, bem como balanços 

contábeis, declaração do imposto de renda, folhas de pagamento e o pró-labore do 

proprietário.  

 

 

7.5.3.1.1.3 Gerente Substituto 

 

 

São eles os responsáveis pela ajuda no atendimento, coleta de pedidos, abastecimento 

dos produtos e limpeza simples das mesas, efetuando parcialmente a função de um garçom, 

porém com a atribuição pelo fato de os mesmos serem irmãos do proprietário ficarem 

responsabilidade sobre a administração do caixa da empresa.  
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7.5.3.1.1.4 Garçom 

 

 

O mesmo é responsável pelo atendimento, coleta de pedidos, abastecimento dos 

produtos e limpeza simples das mesas, assim como servir e dar toda atenção necessária para 

atender as necessidades dos clientes. 

 

 

7.5.3.1.1.5 Chefe da cozinha 

 

 

A pessoa responsável pela cozinha é a mãe do proprietário, a mesma é responsável 

pelo preparo e supervisão no preparo dos alimentos, assim como pela compra e controle do 

estoque dos produtos utilizados no seu departamento, bem como pela contratação de 

funcionárias para o seu setor. 

 

 

7.5.3.1.1.6 Auxiliar de cozinha 

 

 

As auxiliares de cozinha auxiliam no desenvolver de todas as tarefas ligadas ao 

preparo dos alimentos, higienização, qualidade, limpeza dos utensílios utilizados, bem como a 

limpeza externa a cozinha e executar outras tarefas conforme ordem ou necessidade da chefe 

do setor. 

 

 

7.6 Estratégia de Negócio e Análise do Mercado  

 

 

Em toda empresa há ação de forças competitivas do mercado em que a mesma está 

inserida, representadas pelo autor Michael Porter. Dentre essas forças, destacam-se o papel 

dos fornecedores em que muitas vezes detêm exclusividade sobre o fornecimento de 

determinados materiais, dificultando o poder de barganha entre a empresa, no momento em 
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que ameaçam subir os preços dos produtos e reduzir a qualidade dos bens e serviços. 

Também, podem forçar maiores prazos de fornecimento e menores prazos para pagamento. 

Além dessa força, tem-se o poder de barganha dos próprios clientes que atualmente 

exigem descontos, prazo de entrega, prazo de pagamento e garantias, jogando uns 

concorrentes contra os outros. 

Outra força atuante é a ameaça de novos entrantes no mercado, sendo que novas 

empresas muitas vezes entram no mercado com novas estratégias de preços puxados para 

baixo, com diferenciais tecnológicos. 

A ameaça governamental é outro fator bastante significante. No momento em que as 

regras governamentais alterarem-se, a empresa deverá se adaptar a essas normativas, podendo 

ter gastos não previstos, além da alta carga tributária para manter em funcionamento a 

empresa. 

E por último, a ameaça da rivalidade entre os concorrentes já estabelecidos no 

mercado, caracterizando-se pela concorrência de preço, guerras de propaganda de marketing 

direto, lançamento de novos produtos/serviços e garantias ao cliente. Deve-se constantemente 

aprender com os concorrentes, utilizando-se do benchmarking, melhorando aquilo que 

necessita de aperfeiçoamentos. A figura 10 apresenta as forças competitivas atuantes no 

mercado em estudo. 
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Figura 10- Forças competitivas. 
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Fonte: Adapatado de Michael F. Porter, “ industry structure ond competitive strategy: key to 

produtivity”, in Financial Analysis journal, julho-agosto de 1980. Copyright 1980, The Financial Analysis 

Federation, Charlottesville, VA. 

 

 

 A partir das análises das forças competitivas existentes no mercado, foi sugerido a 

empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte avaliar periodicamente a análise do 

mercado onde está inserida. 

Em relação ao mercado, a empresa é caracterizada por atuar não somente na cidade 

de Tapejara, mas também na região. 

No mesmo mercado de atuação da empresa Restaurante e Lancheria Nova 

Requinte encontram-se concorrentes indiretos como as padarias especializadas em produzir 

lanches, com ambientes próprios para esta prática tendo também como diferencial a maior 

variedade de produtos oferecidos. Como concorrentes diretos todos os restaurantes e bares da 

cidade que servem refeições esses concorrentes possuem como principais características 

refeições em quilo, buffet, ambientes mais modernos, alguns já tradicionais e com maior 

investimento em divulgação. Para se destacar no mercado altamente competitivo, a empresa 

atua de maneira ética, profissional, prezando a qualidade dos produtos e serviços prestados a 
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um preço acessível, além de traçar estratégias para crescimento, o qual pretende atingir uma 

participação de mercado mais abrangente e ampliar o negócio. 

 

 

7.6.1 Estratégias 

 

 

Após analisar o perfil dos clientes e os fatores que influenciam suas decisões de 

compra, descrevem-se ações estratégicas sugeridas a empresa para serem implantadas. 

 

 

7.6.2 Plano de Ação 

 

 

O Plano de ação foi desenvolvido baseado nas estratégias traçadas. A partir de uma 

adaptação da ferramenta 5w2H, a empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte seguirá 

as ações sugeridas ao longo de suas atividades operacionais, conforme quadro 8. 

 

 

Quadro 8- Desenvolvimento das ações estratégicas do Restaurante e Lancheria Nova 

Requinte.  

O que Quem Como Quando Quanto 

Modernização do 

ambiente 

Gerente Com o auxilio de 

um profissional na 

área. 

A partir de 

julho de 2013. 

Aproximadamente 

R$ 35.000,00. 

Curso 

profissionalizante 

Chefe de 

cozinha e 

auxiliares 

Participação em 

cursos  

A partir de 

fevereiro de 

2013. 

 SENAI ou SESI 

para cursos 

gratuitos, ou 

investimento de 

R$ 2.000,00 para 

o de 2013. 

Programa de 

bonificação 

Gerente Funcionários que 

não apresentarem 

A partir de 

janeiro de 

O valor sugerido 

será de R$ 50,00  
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faltas durante o 

mês.  

2013. à cada 

funcionários. 

Busca de novos 

fornecedores 

Gerente e 

chefe da 

cozinha 

Analise de novos 

fornecedores na 

buscando menores 

preços sem perder 

a qualidade dos 

produtos. 

A partir de 

junho de 2013. 

 Redução custos. 

Os valores das 

compras destes 

novos 

fornecedores. 

Divulgação Gerente  Por meio de 

anúncios nas 

rádios locais e 

placas nas 

entradas da 

cidade. 

A partir de 

março de 2013. 

Valor sugerido de 

gasto para o ano 

de 2013 será de 

2.300,00 

Tele Entregas Gerente Contração de 

(moto boy) para 

fazer as entregas, 

ao meio dia e a 

noite. 

A partir de 

janeiro 2013. 

Salário mínimo 

mais bonificação. 

R$ 672,00 

contrato de 

experiência. 

Contratação de 

funcionário (a) 

Gerente e 

chefe de 

cozinha 

Atendendo a 

demanda das 

entregas. 

A partir de 

fevereiro de 

2013. 

Salário mínimo 

mais bonificação. 

R$ 672,00 

contrato de 

experiência. 

Café Expresso Gerente Em comodato com 

empresa 

especializada na 

área.  

A partir de 

Março de 

2013.  

Aproximadamente 

R$ 200,00. 

Organização 

Documental 

Gerente Organização por 

meio de arquivos. 

A partir de 

Janeiro de 

2013. 

Aproximadamente 

R$ 500,00. 

 

Fonte: Intelligence! Consultores Associados adaptado o pesquisador. 
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7.7 Estratégias de Marketing 

 

 

A elaboração de estratégias de Marketing competente, íntegra e requer uma 

metodologia muito bem estruturada para que a empresa tenha o sucesso desejado no mercado 

onde está atuando. 

 

 

7.7.1 Distribuição  

 

 

Os produtos e serviços comercializados pela empresa Restaurante e Lancheria 

Nova Requinte são distribuídos aos seus clientes na própria empresa, no momento do pedido 

esta distribuição acontece por meio de disponibilizar o que o cliente necessita, tendo a 

possibilidade de efetuar as refeições no local ou leva-la para casa. A deficiência na empresa 

em efetuar entregas ao meio dia e no período de maior movimento a noite por motivo do fluxo 

de pessoa que buscam os serviços oferecidos. 

 

 

7.7.2 Mercado-alvo 

 

 

Após pesquisar e analisar o mercado sugeriu-se a empresa Restaurante e Lancheria 

Nova Requinte definir o seu mercado de atuação. Visando crescimento sustentável, é 

necessário se posicionar e conhecer o posicionamento dos concorrentes como forma de tentar 

neutralizar possíveis novas ações dos concorrentes já existentes. 

 

 

7.7.2.1 Posicionamento proposto para a Empresa 

 

 

A empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte tende a ser percebida pelo 

mercado-alvo como uma empresa atuante com produtos de qualidade. Essa qualidade 

percebida no produto e serviços se deve ao busca incessante de fornecedores que 
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disponibilizem matéria prima de qualidade, bem como pela dedicação e maestria com que 

cada funcionário prepara e atende os clientes. 

 

 

7.7.2.2 Posicionamento dos Concorrentes 

 

 

O Quadro 9 apresenta o posicionamento dos principais concorrentes do Restaurante 

e Lancheria Nova Requinte. 

 

 

Quadro 9- Posicionamento dos Concorrentes do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

Produto Empresa Posicionamento 

Bife Quilo San Genaro Tradicional, concorrente direto e 

líder no segmento a quilo ao meio dia. 

Ala minuta 

e churrascos 

Restaurante 

de Paula 

Churrascaria e concorrente 

direto e líder no segmento de 

churrascaria. 

Diversos Grillo Entregas Rápidas, concorrente 

direto e líder em variedades de produtos. 

Pizzas e 

bife quilo 

Italina Gril Tradicional, concorrente direto, 

líder no segmento rodizio de pizza. 

Pizzas e 

refeições diversas 

Boones Bar Sofisticado, concorrente direto e 

líder no segmento de bar. 

Aperitivos Mollen Bar Ambiente rustico, concorrente 

indireto e líder no segmento de 

aperitivos. 

Lanches Padaria 

Persan 

Lanches diversos e cafés, 

concorrente indireto e líder no segmento 

de lanches. 

Lanches Padaria 

Princesa 

Variedade diversa de lanches e 

cafés, concorrente indireto. 

Fonte: Intelligence! Consultores Associados adaptado o pesquisador. 
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7.7.3 Ciclo de vida do produto 

 

 

No que se refere ao ciclo de vida produto e serviços disponibilizados pela empresa 

Restaurante e Lancheria Nova Requinte, considerando ainda o tempo em que a empresa 

está atuando no mercado, considera-se em estágio de crescimento. 

Na fase de crescimento no ciclo de vida do produto, as principais características 

dessa etapa são;  

Crescimento: o aumento da receita empresarial em função do aumento das vendas 

devido à qualidade e aceitação dos produtos. Também se se destaca o maior fluxo de clientes 

que buscam a empresa nos últimos meses. 

A empresa atua no mercado tendo como principal produto a ala minuta desde sua 

abertura e a mesma continua sendo muito requisitada, o aperfeiçoamento é feito dia a dia 

possibilitando com que este prato tão simples e caseiro venha atingindo crescimento constante 

nas vendas, objetivando o retorno financeiro desejado. 

Este crescimento se da devido à alta empregabilidade da mulher, bem como o grande 

número de empresas instaladas na cidade, onde é constante a visita de vendedores, 

representantes de venda e motorista, ajudando no desenvolvimento da economia local.  

 

 

7.7.4 Ferramentas de marketing 

 

 

Existem muitas formas de comunicação em que as empresas podem adotar para se 

tornarem mais conhecidas e, ao mesmo tempo, proporcionar um relacionamento mais estreito 

e duradouro com seus clientes. Nesse sentido, foi sugerido a empresa Restaurante e 

Lancheria Nova Requinte selecionar algumas ferramentas de marketing para implementar 

ações que resultem em maior comunicação com o mercado, após análise do perfil dos seus 

clientes, representados pelo quadro 10. 
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Quadro 10- Ferramentas de marketing do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

Canal de 

comunicação 

Definição Prazo de 

implementação 

Facebook Criação de 

página com a 

divulgação dos 

produtos. 

Final de janeiro de 

2013(dois mil e treze). 

Rádios Divulgação 

da empresa em 

rádios locais. 

Primeira quinzena 

de janeiro de 2013(dois mil 

e treze). 

Outdoor  Nas 

entradas da cidade. 

Até junho de 

2013(dois mil e treze). 

Cardápio Folder Elaboração de 

cardápio folder com 

íman de geladeira.  

Até julho de 2013 

(dois mil e treze). 

Fonte: Intelligence! Consultores Associados adaptado o pesquisador. 

 

 

7.7.5 Diferencial Competitivo do Produto 

 

 

O diferencial competitivo do Restaurante e Lancheria Nova Requinte está 

centrado na qualidade dos produtos e serviços prestados o qual gera aos clientes e para a 

própria empresa vantagem competitiva superior a dos concorrentes já existentes no mercado. 

A constante diversificação de produtos acompanhando o parto principal possibilita 

aos clientes aumentar a diversidade de produtos consumidos. Agindo assim, a empresa 

oferece aos clientes produtos de alta qualidade a preço competitivo com o intuito de 

beneficiar a seus clientes e a empresa. 

Dessa forma, o mercado e principalmente os clientes do Restaurante e Lancheria 

Nova Requinte terão maior confiança em seus produtos e serviços observando que quanto 

maiores os resultados, melhor é a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes, 

consequentemente, melhor será o seu retorno financeiro.   
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7.7.6 Ponto de Venda 

 

 

São fatores de suma importância para a empresa: Localização, acesso, Apresentação 

externa e interna, merchandising, visual, imagem e marca. 

Quanto a localização, o Restaurante e Lancheria Nova Requinte está localizada 

em um ponto estratégico próximo ao trevo de acesso a Ibiaça, ao lado de um posto de 

combustível e um supermercado. 

O seu acesso é prático por estar localizada na Avenida 7 de Setembro, principal rua 

da cidade estando sempre visível para quem transita nesta rua. Possui estacionamento próprio, 

porém com poucas vagas, mas possui amplo estacionamento publico a frente da empresa o 

que possibilita ótimo espaço para estacionamento, bem como a utilização nos finais de 

semana do estacionamento do supermercado e do posto de combustível onde ambos são 

abertos. Entre estes aspectos, também é importante todo o cuidado com a imagem externa e 

interna, visual e marca. 

A parte interna é bem estruturada a menos de 1(um) ano foram substituídas todas as 

mesas bem como o balcão de atendimento, porém é necessária uma reforma no ambiente 

interno e nos banheiros modernizando e deixando o ambiente mais agradável.  

A preocupação com a parte externa também é evidenciada pela empresa, a qual 

possui placa divulgando a marca, porém foi sugerida a troca da placa existente por uma placa 

luminosa mais atrativa e moderna, bem como a pintura interna e externa da mesma em tom 

mais harmonioso. 

 

 

7.7.7 Preços 

 

 

Toda empresa precisa desenvolver uma planilha de preços praticados dos seus 

produtos, tendo como base os custos de produção, mas também é necessário conhecer os 

preços praticados pelos concorrentes como forma de traçar diferenciais competitivos em 

relação ao preço. Nesse sentido, após análise da concorrência, o Restaurante e Lancheria 

Nova Requinte atualmente adota preço médio dos produtos, considerando praticar preços não 

abusivos dentro das expectativas dos clientes. 
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Os preços praticados pelas empresas do ramo da alimentação da cidade são parecidos 

cada um dentro de suas especialidades e da refeição consumida, tendo com diferenciação nos 

preços ofertados o desconto de cada empresa pode oferecer aos clientes. 

 

 

7.7.8 Vendas 

 

 

A empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte possui a preocupação em ser 

autossustentável no que se refere a sua saúde financeira. Para tanto, se faz necessário vender 

para a obtenção de lucratividade da empresa. 

O aumento nas vendas de viandas e a procura pelas refeições servidas no restaurante 

são significativo o que indica que cada vez mais clientes buscam os restaurantes para suprir a 

necessidade de alimento, o que gera uma forte expectativa em aumentar as vendas e com isso 

aumentar gradativamente os lucros. 

 

 

7.8 Plano Operacional 

 

 

7.8.1 Estrutura Funcional 

 

 

O Restaurante e Lancheria Nova Requinte possui uma estrutura organizacional do 

tipo funcional composta por 3 (três) níveis hierárquicos, conforme organograma da página 87, 

representando maior nível de integração e velocidade na tomada de decisões, sendo 

plenamente adequado para o desenvolvimento de suas atividades. 

O quadro 11 apresenta a matriz de responsabilidades do Restaurante e lancheria 

Nova Requinte. 
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Quadro 11- Matriz de responsabilidades do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

Nome Cargo Responsabilidades 

Jozimar R. 

Favaretto 

Gerente Administração em 

geral, bem como diversas 

atividades diárias. 

Edimar 

Favaretto 

Gerente substituto e 

garçom 

Atendimento, caixa 

e abastecimento. 

Silmar 

Favaretto 

Gerente substituto e 

garçom 

Atendimento, caixa 

e abastecimento. 

Jonas Vigollo Garçom Atendimento a 

clientes e abastecimento de 

produtos 

Marlene 

Favaretto 

Chefe cozinha Preparo e supervisão 

no preparo de alimentos e 

controle de estoque produtos 

para a cozinha. 

Mari e Tere Auxiliar de cozinha 

na parte da manha e tarde. 

Preparo de 

alimentos, bem como a 

limpeza dos utensilio 

utilizados e demais tarefas do 

dia a dia. 

Solange e 

Simone 

Auxiliar de cozinha 

na parte da noite. 

Preparo de 

alimentos, bem como a 

limpeza dos utensilio 

utilizados e demais tarefas do 

dia a dia. 

Fabia Auxiliar de cozinha 

nos finais de semana à noite 

(sexta, sábado e domingo). 

Preparo de 

alimentos, bem como a 

limpeza dos utensilio 

utilizados e demais tarefas do 

dia a dia. 

Fonte: Intelligence! Consultores Associados adaptado o pesquisador. 
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O Restaurante e Lancheria Nova Requinte adota uma política salarial diferenciada 

possibilitando aos funcionários um salario compatível à dedicação e a seriedade com que 

conduzem os trabalhos diários. Além de oferecer todas as refeições em expediente, como não 

possui política de benefícios esta se sugerindo um acréscimo salarial aos funcionários sem 

faltas no mês.  

A empresa valoriza seu quadro de colaboradores, considerando que eles devem 

também estar satisfeitos com o ambiente de trabalho para, então, ter maior produção e 

rendimento em suas tarefas. 

 Para atender aos 3 (três) turnos a empresa esta organizada como uma jornada de 

trabalho diferenciada conforme apresenta a tabela 4. 

 

 

Tabela 4- Jornada de trabalho funcionários do Restaurante e Lancheria Nova Requinte.  

 Turno manhã Turno noite 

Cargo Entrada Saída Entrada Saída 

Gerente 7:00 16:00 - - 

Gerente Substituto Edimar 11:00 14:00 16:00 00:00 

Gerente Substituto Silmar - - 16:00 00:00 

Garçom 12:00 14:00 18:00 00:00 

Chefe cozinha 7:00 15:00 - - 

Auxiliar de cozinha Mari 8:00 16:00 - - 

Auxiliar de cozinha Tere 9:00 17:00 - - 

Auxiliar de cozinha 

Solange 

- - 17:00 00:00 

Auxiliar de cozinha Simone - - 17:00 00:00 

Auxiliar de cozinha finais 

de semana Fabia 

- - 17:00  00:00 

Fonte: o pesquisador. 
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7.8.2 Descrição da Unidade Física 

 

 

O Restaurante e Lancheria Nova Requinte está instalada em uma área de 

199,10m², sendo que toda a área ocupada entre cozinha, depósito e área de serviço. 

Toda a área construída do Restaurante e Lancheria Nova Requinte possui acesso a 

energia elétrica, sistema de água e esgoto, acesso a linhas telefônicas, tv a cabo e internet. A 

figura 11 apresenta a planta baixa da empresa. 

 

 

Figura 11- Planta baixa do Restaurante e Lancheria Nova Requinte.  

 

Fonte: o pesquisador. 

 

 

7.8.3 Sistema Produtivo/vendas 

 

 

O sistema produtivo do Restaurante e Lancheria Nova Requinte está capacitado 

para atender a sua demanda diária de 140 (cento e quarenta) pedidos, a quantidade de 

equipamentos que a mesma possui no momento é suficiente para atender a esta demanda. 
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Os pedidos são processados por ordem de chegada a cozinha, onde cada uma das 

envolvidas assume uma função, e procuram deixar o pedido pronto em um curto espaço de 

tempo. A figura 12 demonstra o roteiro do seu processo de pedidos. 

 

 

Figura 12- Fluxograma roteiro de pedidos do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o pesquisador. 

 

 

Em relação à qualidade dos produtos do Restaurante e Lancheria Nova Requinte 

existe um controle de qualidade, efetuado durante todo o processo de produção, armazenagem 

e embalagem dos produtos. 

O controle da qualidade é de responsabilidade de todos os envolvidos no processo de 

produção até a entrega ao cliente, porém supervisionada pela chefe da cozinha os quais realiza 
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um trabalho preventivo de redução de problemas como o uso obrigatório de toca, avental e 

luva no preparo de todos os alimentos. A postura adotada pela Restaurante e Lancheria 

Nova Requinte transparece nos seus produtos de excelência, estando em conformidade com 

as características específicas e exigidas pelos órgãos competentes como a Vigilância 

Sanitária, esta efetuada pela Secretária Municipal de Saúde e Ação Social do Município de 

Tapejara- RS. 

 

 

7.9 Sistema Financeiro 

 

 

A Empresa Restaurante e Lancheria Nova Requinte por ser uma empresa de 

pequeno e médio porte não realiza projeções financeiras trabalha apenas com um controle 

simples de gastos, entradas e saídas paralelo, todo o valor diários de entrada é repassado para 

uma instituição financeira da cidade onde o valor fica depositado para quitação dos 

pagamentos mensais como boletos, folha de pagamento, pró-labore, impostos entre outras 

despesas decorrentes no dia a dia. Sugere-se a empresa adotar como tarefa diária fechamento 

da tesouraria por meio de planilha em Excel, para garantir maior número de informações e 

melhor controlar o fluxo de moeda no caixa, padronizando o sistema e o deixando mais 

confiável. 

A empresa conta com o auxílio de um escritório contábil do Sr. Lari Mioto para a 

realização dos balanços patrimoniais, bem como todo auxílio fiscal e burocrático. Por meio do 

mesmo buscou-se o lucro dos últimos 5 (cinco) anos para se fazer uma projeção dos próximos 

5 (cinco) anos da empresa. Lembrado que nos valores estão sendo usados índices e 

arredondamento para preservar os dados da empresa. Conforme apresenta as tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5- Lucro dos últimos 5 (cinco) anos do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

Ano  Valor  Crescimento (%) 

2007 32.400,00 - 

2008 38.700,00 1.19 

2009 47.000.00 1.21 

2010 57.580,00 1.23 

2011 72.800,00 1.26 

Fonte: o pesquisador. 
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Pode se perceber um aumento gradativo a cada ano, porém não sedo maior devido a 

algumas restrições físicas, porém é uma empresa que vem se desenvolvendo aos poucos e em 

um mercado muito promissor. 

 A pretensão de lucro para os próximos 5 (cinco) anos leva em conta os crescimento 

dos últimos 5 (anos), valores estes tímidos mas que expressam muito para o crescimento de 

toda empresa. 

 

 

Tabela 6- Pretensão de lucros para os próximos 5 (cinco) anos do Restaurante e Lancheria 

Nova Requinte. 

Ano  Projeção (%) Valor 

2012 1.30 94.640,00 

2013 1.34 126.800,00 

2014 1.38 174.980,00 

2015 1.43 250.220,00 

2016 1.50 375.330,00 

Fonte: o pesquisador 

 

 

Esta estimativa de valor se da devido a vários fatores que estão influenciando o 

crescimento deste setor, estimulado o poder de compra dos consumidores, bem como a 

comodidade em que estes serviços oferecem.  

A tabela 7 apresenta o Demonstrativo de Resultado evidenciando os resultados do 

empreendimento.  
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Talela7-Demonstrativo de Resultado do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

Descrição Valor ( R$ ) 

Média 

Mensal 

Anual 

      

      

Receita Operacional Bruta  28.700,00 344.400,00 

Cidade e Região 27.600,00 331.200,00 

( - ) Dedução de Vendas  420,00 5.040,00 

Simples Nacional 420,00 5.040,00 

( = ) Receita Operacional Líquida 28.280,00 339.360,00 

( - ) Custos Variáveis 12.270,00 147.240,00 

Matéria prima / produtos 12.000,00 144.000,00 

Material de embalagem 150,00 1.800,00 

Outros custos variáveis 120,00 1.440,00 

( = ) Margem de Contribuição 16.010,00 192.120,00 

( - ) Custos Fixos 8.232,00 98.784,00 

Salários mão de obra administrativa 4.800,00 57.600,00 

Pró-labore 600,00 7.200,00 

Encargos sociais  540,00 6.480,00 

Serviços de terceiros (contador, etc.) 180,00 2.160,00 

Aluguel 930,00 11.160,00 

Energia elétrica 570,00 6.840,00 

Água 120,00 1.440,00 

Telefone 90,00 1.080,00 

Manutenção (máquinas e equipamentos) 192,00 2.304,00 

Depreciação 120,00 1.440,00 

Marketing  90,00 1.080,00 

( = ) Resultado Líquido  7.778,00 93.336,00 

Fonte: Intelligence! Consultores Associados adaptado o pesquisador. 

 

 

Como aponta a tabela acima à empresa esta tendo um lucro liquido de R$ 7.778,00 

(sete mil setecentos e setenta e oito reais) mensal, valor este significativo a uma empresa de 

pequeno porte. 
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Com os equipamentos utilizados na empresa se produz para atender a demanda diária 

de refeições com projeção de crescimento de produção para os próximos anos. Conforme 

mostra a tabela 8. 

 

 

Tabela 8- Plano de Produção Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

Produtos / Serviços Quantidades 

Média 

Mensal 

Anual 

Ala minuta 1.620 19.440 

Café/Lanches    810 9.720 

TOTAL 2.430 29.160 
Fonte: Intelligence! Consultores Associados adaptado o pesquisador. 

 

 

O Restaurante pretende aumentar sua demanda de vendas a partir da contratação do 

Moto Boy, com foco principal na ala minutas e viandas, hoje na empresa a venda de bebidas é 

sazonal e relativa bem como a venda de guloseimas, estimando-se vender ao fim de um mês a 

média de 4.488 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito) produtos. Detalhados na tabela 9. 

 

 

Tabela 9- Plano de Venda do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

Produtos / Serviços Quantidades 

Média 

Mensal 

Anual 

Cidade e região     

Ala minuta 1.620 19.440 

Café/lanches 810 9.720 

Guloseimas 1.300 15.600 

Bebidas diversas 758 9.090 

TOTAL 4.488 53.850 
Fonte: Intelligence! Consultores Associados adaptado o pesquisador. 

 

 

A empresa possui vários produtos com saída no mercado o que influência no 

faturamento da empresa, os produtos de qualidade elevada e a simplicidade do local também 

contribui para estas vendas. A tabela 10 demonstra o faturamento da empresa. 
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Tabela 10- Tabela de Faturamento do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

Produtos / Serviços Preço 

Médio 

Unitário 

Quantidades Valor ( R$ ) 

Média 

Mensal 

Anual Média 

Mensal 

Anual 

Cidade e região           

Ala minuta          

9,00  

1.620 19.440 14.580,00 174.960,00 

Café/ Lanches          

7,00  

810 9.720 5.670,00 68.040,00 

Guloseimas              

3,00  

600 7.200 1.800,00 

 

21,600.00 

Bebidas diversas          

6,00  

758 9.090 4.550,00 54.600,00 

TOTAL         4.488,00 53.856,00 28.700,00 344.400,00 

Fonte: Intelligence! Consultores Associados adaptado o pesquisador. 

 

 

Como a empresa possui um MIX muito grande de produtos, o custo total 

aproximadamente R$ 20.502,00 (vinte mil quinhentos e dois reais) mensal. Um valor alto, 

porém possui produtos de boa qualidade. Conforme demonstra a tabela 11.  
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Tabela 11- Custos do Restaurante e Lancheria Nova Requinte. 

Discriminação Valor ( R$ ) 

Média 

Mensal 

Anual 

1. Custos Fixos 

Salários mão de obra administrativa 4.800,00 57.600,00 

Pró-labore 600,00 7.200,00 

Encargos sociais  540,00 6.480,00 

Serviços de terceiros ( contador, etc. ) 180,00 2.160,00 

Aluguel 930,00 11.160,00 

Energia elétrica 570,00 6.840,00 

Água 120,00 1.440,00 

Telefone 90,00 1.808,00 

Manutenção (máquinas e equipamentos) 192,00 2.304,00 

Depreciação 120,00 1.440,00 

Marketing  90,00 1.080,00 

Total dos Custos Fixos 8.232,00 99.512,00 

2. Custos Variáveis 

Matéria prima / produtos 12.000,00 144.000,00 

Material de embalagem 150,00 1.800,00 

Outros custos variáveis 120,00 1.440,00 

Total dos Custos Variáveis 12.270,00 147.240,00 

3. Custo Total ( 1 + 2 ) 20.502,00 246.752,00 

Fonte: Intelligence! Consultores Associados adaptado o pesquisador. 

 

 

A empresa é de pequeno porte, porém não utiliza de capital de terceiros, apenas 

recursos próprios.  
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8 CONCLUSÃO 

 

 

A elaboração do Plano de Negócio possibilitou responder a pergunta proposta no 

trabalho enfatizando a importância do desenvolvimento do mesmo para as empresas 

independente do tamanho ou ramo. Para tornar o processo de gestão mais eficaz a 

implantação do Plano seria a solução para o problema de estruturação da empresa 

possibilitando ajustes nos pontos negativos e enfatizando os pontos positivos da empresa, 

deixando-a competitiva e atraente no mercado. 

O objetivo geral de estruturar um Plano de Negócio com a finalidade de reestruturar 

o negócio foi cumprido o mesmo foi desenvolvido buscando por meio do que foi sugerido 

adaptar o Plano as necessidades da empresa. 

 Os objetivos específicos de realizar análise de mercado buscando conhecer melhor 

seus clientes e consumidores foi cumprido por meio de uma análise de mercado tendo 

definido como principais clientes os de classe B e c e conhecendo melhor os principais 

concorrentes definindo o posicionamento de cada um no mercado. O objetivo de caracterizar 

o negócio criando sua visão, missão, valores e objetivos também foi comprido sendo que foi 

realizado um detalhamento minucioso da empresa e sugerido os itens a cima relacionados e 

detalhar os processos realizados e as funções exercidas também foi cumprido sendo criado um 

organograma da estrutura organizacional, todo detalhamento dos cargos, fluxograma de 

roteiro de pedidos bem como todo o detalhamento da empresa. 

Tendo em vista os aspectos estudados ao decorrer desta pesquisa, conclui-se que 

diante de um mundo cada vez mais globalizado, informatizado e competitivo, um bom Plano 

de Negócio é de fundamental importância para a empresa. 

Toda a empresa independente de seu porte, atribuição ou ramo deve estar protegida 

de alguma forma da concorrência e conhecer seus clientes o PN possibilitou a empresa 

Restaurante e Lancheria Nova Requinte conhecer melhor seus consumidores e concorrentes, 

sugerindo a empresa mudanças internas, bem como na forma de organização da mesma, 

deixando-a estruturada. 
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Todo o PN foi desenvolvido buscando sanar as necessidades da empresa adaptando a 

ela todos os processos de forma simples, porém apontando sugestões de melhorias para 

solucionar os problemas do cotidiano. 

O crescimento proposto a empresa para os próximos 5 (cinco) anos, se da devido ao 

aumento na demanda de refeições e implantação do PN. O negócio é rentável e propício a 

crescimento, possibilitando com que a mesma tenha vida longa no mercado e cada vez mais 

se torne autossustentável.  
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Apêndice A- Questionário Clientes  

 

 

 

Este questionário tem como objetivo medir o grau de satisfação dos clientes do 

Restaurante e Lancheria Nova Requinte. Os dados coletados serão utilizados para fins de 

pesquisa para o TCC de conclusão do curso de Administração na FAT- Faculdade Anglicana 

Tapejara. 

 

1. Qual é o tipo de refeição que buscas?  

( ) Café da manhã  

( ) Lanches  

( ) Almoço  

( ) Janta  

 

2. Frequenta diariamente o local?  

( ) Sim  

( ) Não  

( ) Eventualmente  

 

3. Aponte possíveis melhorias?  

( ) Atendimento  

( ) Refeições  

( ) Ambiente  

( ) Outros: 

______________________________________________________________________  

 

4. Qual é o seu grau de satisfação com o restaurante?  

( ) Satisfatório 

( ) Muito satisfeito 

( ) Pouco satisfeito  

( ) Insatisfeito  

 

5. Em relação a preço dos produtos? 

( ) Satisfatório 

( ) Muito satisfeito 

( ) Pouco satisfeito  

( ) Insatisfeito  

 

6. Como esta o atendimento? 

( ) Satisfatório 

( ) Muito satisfeito 

( ) Pouco satisfeito  

( ) Insatisfeito  

 

7. De uma nota de 0 a 10.  

_________ 
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Apêndice B- Entrevista com o Proprietário  

 

 

1. Como esta a organização do negócio? 

2. Quais os pontos positivos e negativos do seu negócio? 

3. Quais as melhorias a se fazer para tornar o empreendimento mais rentável? 

4.  Quais são os principais concorrentes para o seu negócio? 

5. Quais os motivos que te levaram a ser empreendedor? 

6. Como era seu negocio no inicio das atividades? 

7. Como você seu negócio daqui a 5 (cinco) anos? 

 

 


