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RESUMO 

 

O plano de negócio é uma ferramenta importante para quem se candidata a empreender. 

Auxilia a organizar com clareza o futuro negócio, possibilitando também analisar a 

viabilidade do novo empreendimento. O presente estudo trata do desenvolvimento do plano 

de negócios para a empresa M C Parque de atividades rurais e de lazer a ser implantada na 

cidade Tapejara/RS. Na realização deste trabalho, a autora buscou no referencial teórico e no 

mercado o embasamento para a elaboração do plano, no que diz respeito à organização do 

negócio, o público a ser atingido, caracterização do produto, fornecedores, investimento, 

plano de marketing, gerência, entre outros fatores relevantes. Quanto à viabilidade do 

empreendimento foi medida através da aplicação de uma pesquisa de mercado junto ao 

potencial público consumidor, com o intuito de identificar a existência de demanda e 

potencial de receitas para esse produto /serviço a ser oferecido, bem como o levantamento de 

custos, para realizar cálculos que envolvem ponto de equilíbrio, taxa de retorno do 

investimento, entre outros. Por fim, o Plano de Negócio mostrou que a empresa possui um 

bom desempenho, grande vantagem competitiva, com a diferenciação dos produtos e 

potencial de crescimento, com tudo foi possível verificar que sua instalação é viável. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Plano de Negócios. Estudo de viabilidade. Turismo 

Rural. Lazer.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O início de um negócio se dá pela ousadia e visão de um empreendedor em identificar 

uma necessidade e suprir a demanda de certo nicho de mercado, ainda deficiente ou 

desassistido. Grandes empresas surgem a partir de ideias visionárias colocadas em prática, de 

pessoas que enxergam, em problemas, oportunidade para investir. Segundo Palis (2008), o 

empreendedorismo é um processo que capacita as pessoas a desenvolverem negócios 

próprios, e que pode também ser ensinado por meio do estímulo à criação de um produto ou 

serviço. 

  O empreendedor pode ser descrito como uma pessoa que possui grandes habilidades e 

visão de negócio, que enxerga, além do limite, oportunidades únicas. Porém, uma ideia 

inovadora deve vir acompanhada de um planejamento prévio, afinal, tendo um planejamento 

consegue-se obter uma análise interna e externa do negócio, formular estratégias com foco em 

um objetivo, mobilizando recursos humanos e financeiros para atingi-lo. Júnior (2017) afirma 

que o planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em 

que sequência.  

  Para identificar a oportunidade e planejar, além de auxiliar na implantação de um novo 

negócio, pode-se contar com uma ferramenta muito importante que é a do plano de negócios. 

O principal objetivo desta ferramenta é planejar e desenvolver uma empresa, verificando e 

mensurando os riscos deste empreendimento, inclusive se o mesmo é viável ou não e, 

também, é um meio do empreendedor conhecer melhor o seu negócio. 

  Pelo exposto, este estudo tem como objetivo analisar em que medida é viável 

econômica e financeiramente a implantação de um Parque de Atividades Rurais e de Lazer 

em Tapejara/RS. A partir da elaboração de um Plano de Negócios, a intenção é identificar a 

existência de demanda para o produto/serviço a ser ofertado, analisar aspectos internos e 

externos que se relacionam com o negócio, fazer um levantamento do investimento 

necessário, bem como a elaboração do fluxo de caixa para mensurar se o empreendimento terá 

retorno financeiro. 

  Para atingir tal objetivo, foi realizado um estudo teórico empírico, embasado no 

conhecimento adquirido por uma revisão da bibliografia existente, juntamente com uma 

pesquisa de levantamento no mercado a fim de adquirir o conhecimento dos custos para 

implantação, concorrência e preço, complementado com a aplicação de um questionário para 

saber se o público alvo está disposto a pagar pelo produto oferecido. Ao computar esses dados 
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junto ao plano de negócios será possível saber com mais clareza há real viabilidade de 

implantação do negócio.  

Diante deste contexto a presente pesquisa quer saber se o empreendimento M C 

Parque de Atividades Rurais e Lazer é um investimento rentável, ou seja, um empreendimento 

sustentável e quanto tempo ele vai precisar para obter o retorno do investimento. Todo esse 

conhecimento é necessário para dar prosseguimento aos investimentos de valorização da 

marca e no projeto de lançamento do empreendimento. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

 

  Ao decorrer dos anos, com o advento da globalização, o turismo consolidou-se 

comercialmente. Logo, tornou-se um nicho de mercado com grande potencialidade de 

investimento. Com o turismo rural não é diferente. Visionários estão buscando neste espaço 

uma forma diferente de empreender, apresentando as belezas naturais de seus municípios, 

atraindo pessoas em busca de paz, tranquilidade, ar puro, belas paisagens bem como 

atividades de lazer para suas famílias. Por meio deste produto turístico, os municípios estão 

ganhando credibilidade, crescimento e aumentando suas receitas.  

  Vive-se, atualmente, em um contexto sócio cultural marcado pela presença massiva 

das tecnologias digitais. Com isso, a proliferação do acesso e uso da tecnologia pelas crianças 

e adolescentes é cada vez maior. Percebendo a dimensão do problema, ao identificar uma 

geração de crianças intensamente ativas, porém paralisadas pela conexão digital, acredita-se 

que a busca por atividades estimulantes e ao ar livre possa ser almejada por pais preocupados 

com a relação família/natureza/saúde.  

  Numa perspectiva de que haja essa parcela da população procurando maior 

diversidade de atividades em seus dias de descanso e lazer, surge a proposta de uma nova 

empresa que se propõem a atender a esse público da Cidade de Tapejara/RS e região. 

Acredita-se que haja um público que esteja procurando por atividades offline, oferecendo a 

esses consumidores um conceito em serviços de lazer diferente do convencional. Tal serviço 

vem para suprir as necessidades das famílias, que buscam essa integração com a natureza. 

Entretanto, para saber se essa empresa terá perspectiva de crescimento e se irá atender a 

possível demanda de mercado, esse estudo se propõe, por meio de um Plano de Negócios, a 

buscar respostas para a seguinte questão: em que medida há viabilidade econômica e 
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financeira na implantação da empresam M C Parque de Atividades Rurais e de Lazer em 

Tapejara/RS? 

 

 1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

  Na expectativa de que o turismo rural seja uma promissora área a ser explorada no 

município de Tapejara/RS, imagina-se existir oportunidade de negócio para a região. Para 

maior clareza quanto ao êxito de um empreendimento no setor turístico regional, vê-se a 

importância de um bom planejamento. Através de um plano de negócio, descrevendo os 

objetivos almejados, bem como os passos que devem ser dados para que os mesmos sejam 

alcançados, o estudo também irá mensurar custos e levantar outros dados econômicos e 

financeiros pensando na concretização do empreendimento, reduzindo os riscos e as 

incertezas para a empresa, para o empreendedor e/ou investidores.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

  A seguir serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que norteiam 

essa pesquisa. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

  Analisar em que medida é viável econômica e financeiramente a implantação de um 

Parque de Atividades Rurais e de Lazer em Tapejara/RS. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

  Os objetivos específicos estabelecidos para esse estudo a partir da elaboração de um 

Plano de Negócios são: 

a) Identificar a existência de demanda para o produto/serviço a ser ofertado; 

b) Analisar aspectos internos e externos que se relacionam com o negócio tais como: 

concorrência, fornecedores, marketing, entre outros; 

c) Fazer um levantamento do investimento necessário; 

d) Formular preço de venda com base nos custos; 
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e) Analisar a viabilidade econômica e financeira com base nos cálculos do plano 

financeiro. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

 

  Analisando potencial turístico rural de Tapejara/RS, até o momento pouco explorado, 

sendo que para os dias de lazer e descanso das famílias, a cidade conta somente com duas 

praças as quais tem pouca opção de atividades e o parque municipal de rodeios, que por mais 

bonito e arborizado que seja, nele as famílias não encontram infraestrutura para atividades em 

grupo ou para crianças brincarem. Acreditando que haja uma parcela da população que busca 

uma interação com a natureza em um ambiente agradável, que as famílias possam passar 

momentos juntos e com atividades para o lazer, sendo elas pagas ou não, justifica-se, 

portanto, a carência por produtos e serviços ligados ao lazer na cidade. 

  Também se justifica diante da necessidade do empreendedor entender o 

desenvolvimento didático do Plano de Negócio, buscando ampliar os conhecimentos sobre 

essas ferramentas de gestão. Torna-se relevante à medida que qualquer empreendimento 

busca saúde financeira e carece de informações quando se propõe a ingressar em um mercado 

com diversidade de serviços, mas pouco explorada e presente na cultura da localidade em que 

pretende inserir-se. 

  Um novo negócio sempre gera expectativas também para a população, pelas 

oportunidades de trabalho que pode gerar. Mas a longevidade do emprego também passa pela 

gestão e, nesse sentido, o plano de negócios agrega pelas contribuições práticas na construção 

de estudos e análises, posicionamento do negócio, demanda real e potencial, entre outros. 

  O estudo reforça a importância do Plano de Negócio como uma ferramenta que 

estimula a busca de dados e informações para que o empresário visualize a área de atuação, 

aceitação e expectativas do público consumidor, bem como a viabilidade da implantação 

desse novo empreendimento, para que não cometa equívocos ao abri-lo e que, com isso, possa 

minimizar também os riscos na tomada de decisão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

  Aprimorar o conhecimento é fundamental para a realização de qualquer projeto, sendo 

assim o capítulo a seguir vem apresentar o referencial teórico utilizado para fundamentar esse 

estudo. Buscou-se realizar uma revisão teórica ampla e variada, apresentando os principais 

conceitos e ferramentas aplicáveis a implantação do novo empreendimento em análise. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

  A definição do que é um empreendedor pauta o primeiro tópico desse referencial 

teórico, pela importância do que é empreender, criar e desenvolver. O empreendedor pode 

fazer incríveis inovações no sistema, ou apenas acrescentar algo conhecido em um lugar onde 

ainda não tenha sido implementado, tendo um olhar criterioso no futuro. Assim, por trás de 

um grande negócio existe sempre uma pessoa responsável por ter identificado uma 

oportunidade, sido criativo, planejado e executado, transformando um empreendimento em 

rentabilidade e assumindo riscos calculados (JÚNIOR, 2017). 

  Empreender pode parecer uma tarefa fácil, mas, ao contrário do que se pensa, o 

empreendedorismo não é um processo simples. Ainda assim, com um aprofundamento de 

conhecimento e técnicas pode ser aplicado por qualquer pessoa. 

  O empreendedorismo está em constante evolução vem ganhando maior credibilidade e 

reconhecimento. Segundo Salim e Silva (2010, p. 8), “o empreendedorismo não é algo 

recente, algumas pessoas podem não ter acompanhado sua evolução ou até mesmo ter 

associado ele com a globalização, surgindo com essa falta de informação muitos mitos, porém 

não há dúvidas que ele é uma característica do ser humano”. 

  Empreendedorismo é um processo que capacita as pessoas a desenvolverem negócios 

próprios, pode também ser ensinado no intuito de estimular as pessoas a criarem algo novo. 

Diferente do que é habitualmente feito, esse tema vem ganhando cada vez mais espaço, 

destacando-se como um processo capaz de desenvolver a economia (PALIS, 2008). 

O empreendedor pode ser descrito como uma pessoa que possui grandes habilidades e visão 

de negócio, enxerga além do limite, oportunidades únicas. 

  Empreendedorismo para Palis (2008, p. 18) pode ser visto de três formas diferentes:  

 

● Capacidade de tomar iniciativa, buscar soluções e agir de encontro a 

soluções para problemas sociais ou econômicos, por meio de empreendimentos.  
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● Conjunto de conceitos, métodos, instrumentos e práticas relacionadas com a 

criação e gestão de novas empresas.  

● Movimento social de desenvolvimento do espírito empreendedor para a 

criação de emprego e renda.  

 

  Existem várias características que definem uma pessoa empreendedora como, por 

exemplo, colocar em prática uma ideia de negócio quando muitas pessoas tentam convencer 

que será difícil; capacidade de ter metas e as monitorar; saber liderar, entre outras. Para 

Peixoto Filho (2011, p. 33), as características mais frequentes encontradas em um perfil 

empreendedor são “inovação, liderança, independência, criatividade, energia, tenacidade, 

originalidade, otimismo, orientação para resultados, flexibilidade, habilidade para conduzir 

situações, necessidade de realizações”.   

  Pessoas empreendedoras possuem uma visão do futuro tanto no âmbito pessoal quanto 

profissional, eles identificam uma oportunidade, inovam, criando novos mercados e 

empregos, incentivando o crescimento econômico. Os empreendedores, segundo Palis (2008), 

possuem um senso de liderança raro de ser encontrado, sabem criar relacionamentos, cultivam 

o respeito mútuo com seus funcionários, sabem a importância da valorização, recompensa e 

estímulo. Aqueles de maior sucesso planejam detalhadamente o seu negócio desde o início e 

se atêm ao seu plano de negócio. 

  Também fazem parte da personalidade empreendedora, de acordo com Peixoto Filho 

(2011, p. 33), 

 

Autoconfiança, autoconsciência, envolvimento em longo prazo, tolerância à 

ambiguidade e a incerteza, iniciativa, capacidade de aprendizagem, habilidade na 

utilização de recursos, sensibilidade com os outros, agressividade, tendência a 

confiar nas pessoas e consideração do dinheiro como medida de desempenho. 

 

  O termo empreender está se tornando tão comum, e várias vezes vem sendo 

mencionado no âmbito empresarial, até muitas delas relacionadas a criação de novas empresas 

ou produtos. Ao termo empreendedor, pode se dar infinitas definições, porém para Dornelas 

(2018, p. 29), uma das mais antigas definições, e que talvez melhor reflita o espírito 

empreendedor é: “o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 

introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela 

exploração de novos recursos e materiais”.    

  Pode-se dizer que empreender também é saber agregar valor a um produto ou serviço, 

saber identificar oportunidades transformando-as em um negócio lucrativo e prazeroso. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Dornelas (2018) acrescenta que o empreendedor, 



19 

 

  

condiz também com uma pessoa que queria se reinventar, além de criar um novo negócio, 

podia também ser a pessoa que cria e inova dentro de um negócio, ou seja, é possível ter um 

empreendedor dentro de uma empresa já existente. 

  Palis (2008, p. 19) salienta ainda que,  

 

[...] para ser empreendedor, inicialmente é preciso estar preparado a correr riscos. 

afinal de contas as melhores oportunidades existem nos lugares mais inóspitos, é 

necessário um empreendedor uma mente perspicaz e visionária, que nade contra a 

correnteza, fazendo diferente da massa, enxergando oportunidades onde os outros 

apenas vêem fracasso. 

  

  Para começar a empreender precisa-se ter clareza nas atividades que serão 

desenvolvidas, saber por onde começar, onde dar os primeiros passos para assim obter o 

sucesso. Por isso faz-se necessário ter um bom planejamento.  

  O empreendedor quando se candidata a empresário, precisa definir alguns requisitos 

básicos para assim iniciar seu empreendimento, a definição do que será o negócio, em que 

ramo de atividade irá se inserir - indústria, comércio, prestação de serviços entre outros, ter 

conhecimento da concorrência, mercado, produto, custos e preço, fazer uma pesquisa para 

assim levantar informações sobre as oportunidades, futuros clientes e melhor localização. 

Com essas informações conseguirá montar um plano de negócio e visualizar o melhor 

caminho a seguir e se sua ideia de negócio é viável (SEBRAE, 2009). 

  Para Salim e Silva (2010), o empreendedor enfrenta os desafios e conquista os apoios 

necessários para a realização de seus objetivos. Com isso, a aplicação da razão e da emoção 

como forma de abordagem é um dos pontos fortes para que qualquer segmento possa ser 

atribuído pelo empreendedor. Ainda na concepção de Salim e Silva (2010, p. 27): 

 

Precisamos ampliar nossa atitude empreendedora para andar mais rápido, e um dos 

usos que podemos fazer de nosso Empreendedorismo é mobilizá-lo para ampliar 

nosso capital social. O capital social é um valor intangível que os grupos sociais 

desenvolvem e tem características como a confiança entre as pessoas por terem a 

expectativa (quase a certeza) de um padrão ético de cada pessoa do grupo, como a 

certeza de que não serão praticados atos que sejam capazes de prejudicar o meio 

ambiente. 

  

  Aumentando o capital social brasileiro, o empreendedorismo poderá ajudar muito o 

país a conquistar um brilhante futuro, formando uma nova postura ética. Empreender requer 

perspectiva de progresso, fazendo com que novos empreendedores tenham entusiasmo em 

investir, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico e 
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contribuindo de modo essencial para a realização e o crescimento do ser humano (SALIM e 

SILVA, 2010). 

  Com o crescimento do empreendedorismo no Brasil, muitas pessoas pensam em abrir 

o próprio negócio, por muitas vezes, querem fazer isso ainda jovens. Porém, empreender 

requer um bom planejamento para se obter o máximo de acertos possíveis. Estar preparado 

para os desafios de empreender diminui a possibilidade do insucesso. 

 

2.2 PLANEJAMENTO 

 

  Planejar se torna fundamental ao empreendedor. Com isso é possível levar em 

consideração uma análise interna e externa do negócio para formular estratégias com foco em 

um objetivo, mobilizando recursos humanos e financeiros para atingi-lo. 

  Não basta apenas sonhar em ter um negócio rentável e promissor, deve-se transformar 

esse sonho em ações concretas, reais e mensuráveis, para isso existe uma técnica simples, mas 

para muitos, tediosa de transformar sonhos em realidade, o planejamento (DORNELAS, 

2018). 

  Segundo o que diz Júnior (2017, p. 15),   

 

O planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como 

e em que sequência.  

Existem três tipos de planejamento: 

● Estratégico: que é genérico, sintético e abrangente, de longo prazo e abrange 

a organização como um todo.  

● Tático: que é menos genérico e mais detalhado, de médio prazo e aborda 

cada unidade da organização separadamente. 

● Operacional: que é detalhado, específico e analítico, projetado para o curto 

prazo e orienta tarefas. 

 

  Traçar um planejamento é muito importante para a eficácia de uma boa administração, 

pois é fundamental traçar metas e objetivos para a empresa e, assim com eles, poder se tomar 

decisões importantes quanto ao futuro da corporação.  

  Quando estamos falando de planejamento, segundo Dornelas (2018, p. 92) tem-se pelo 

menos três fatores crítico que podemos destacar: 

 

1. Toda a empresa necessita de um planejamento do negócio para poder 

gerenciá-lo e apresentar sua ideia a investidores, bancos, clientes, etc. 

2. Toda entidade provedora de financiamento, fundos e outros recursos 

financeiros necessita de um plano de negócios da empresa requisitante para poder 

avaliar os riscos inerentes ao negócio. 
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3. Poucos empresários sabem como escrever adequadamente em bom plano de 

negócios. a maioria deles é composta por micro e pequenas empresários que não tem 

conceitos básicos de planejamento, vendas, marketing, fluxo de caixa, ponto de 

equilíbrio, projeções de faturamento etc. Quando entendem o conceito geralmente 

não conseguem colocá-lo objetivamente em um plano de negócios. 

 

  O empreendedor que aposta no planejamento de seu negócio adquire conhecimento 

necessário para elaborar um bom plano de negócio e disciplina para cumpri-los, revisando-os 

sempre que necessário, para assim alcançar maiores taxas de sucesso (SALIM e SILVA, 

2010). Pesquisas mostram que o tempo dedicado ao planejamento nas empresas brasileiras, 

especialmente as micro e pequenas empresas, é insuficiente. 

  Júnior (2017) afirma que nos estágios iniciais do desenvolvimento do negócio, a maior 

parte dos esforços é dedicada na solução por improviso. Segundo Salim e Silva (2010, p. 26), 

“improviso é algo que se procura evitar no planejamento de um negócio, pois tal habilidade 

nem sempre retornará em bons resultados, improvisar só tem espaço quando há a ausência de 

planejamento, portanto não é correto atribuir superioridade à improvisação sobre o 

planejamento”. 

  Assim, analisando de forma racional, quanto maior o quadro de incerteza, maior a 

necessidade de um planejamento. A falta dele pode colocar em risco o futuro do novo 

empreendimento, pois um negócio bem planejado terá mais chances de sucesso do que aquele 

sem planejamento (JÚNIOR, 2017). 

  Tendo em vista o planejamento de um novo empreendimento o dito popular que diz 

que “errar no papel é bem melhor que errar no mercado”, torna-se válida. O plano de negócios 

auxilia a colocação da ideia no papel, descrevendo os objetivos e os caminhos a serem 

tomados para alcançá-los, diminuindo riscos e incertezas. Seguindo as etapas do plano de 

negócios, o empreendedor será guiado na melhor maneira de atuação no mercado, pois 

apresentará a viabilidade do negócio considerando, estratégia, mercado, operações e gestão 

financeira. 

 

2.3 PLANO DE NEGÓCIO 

  

  O sonho de muitos brasileiros ainda consiste em ter um negócio próprio, por isso ter 

uma visão empreendedora, um planejamento estruturado sobre o negócio, conhecer as 

necessidades do mercado e estruturar um plano de negócio é essencial para alcançar o sucesso 

almejado.  
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  Conforme Dornelas (2018) é muito importante sim escrever um plano de negócios 

para uma empresa que está aflorando, no entanto, deve-se ter muito cuidado na hora de redigi-

lo, colocando nele todos os conteúdos que se apliquem a esse documento, tendo o cuidado de 

não conter nele números recheados de entusiasmo ou irreais, pois o pior que não fazer um 

planejamento é fazê-lo erroneamente e inconsistente. 

  O plano de negócios é um documento usado para descrever um empreendimento e o 

modelo de negócio que sustenta a empresa, sua elaboração envolve um processo de 

aprendizagem e autoconhecimento permitindo ainda ao empreendedor situar-se no seu 

ambiente de negócios. Como salienta Dornelas (2018, p. 93) “essa ferramenta de gestão pode 

e deve ser utilizada por todo e qualquer empreendedor que queira transformar seu sonho em 

realidade seguindo o caminho lógico e racional que se espera de um bom administrador”. 

  Na visão do SEBRAE RS (2020) um bom plano de negócio, 

 

[...] pode oferecer ao empreendedor uma visão mais abrangente e certeira sobre as 

oportunidades e desafios do mercado. O documento pode servir de referência para a 

tomada de decisões e até mesmo ser usado como ferramenta para conquistar 

possíveis investidores. O plano de negócios pode ser determinante para o sucesso da 

sua empresa. 

 

  Em um ambiente empresarial competitivo, que não permite amadorismos, o plano de 

negócios auxilia o empreendedor na minimização dos riscos, auxiliando, ainda, na 

identificação e prospecção de fornecedores e clientes, no seu posicionamento mercadológico e 

na estimativa de retorno sobre o investimento (JÚNIOR, 2017).  

  Com um bom plano se tem um alto índice de sucesso sim, pois com o plano de 

negócio, segundo Dornelas (2018, p. 95) é possível: 

 

● Entender e estabelecer diretrizes para seu negócio. 

● 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 etc. 

● Identificar oportunidades transformando-as em um diferencial competitivo 

para a empresa. 

● Estabelecer uma comunicação interna eficaz dentro da empresa e convencer 

o público externo (fornecedores, parceiros, clientes, bancos, investidores, etc). 

 

  Muitos empreendedores deixam de escrever o plano de negócios no momento da 

abertura do seu empreendimento, por alguma das razões, entre elas, segundo Dornelas (2008), 

não necessitar de um, dizer que tem tudo na cabeça, não saber nem como começar, não ter 
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tempo, não ser bom com números, ter muito dinheiro e considerar que não precisa disso, pois 

já tem sucesso. 

  Há empreendedores com alta confiança que acreditam que o plano de negócios é 

somente mais um documento que ficará guardado na gaveta, vale lembrar que ele serve para 

atender as necessidades básicas do negócio e poderá ajudá-lo nas dificuldades encontradas 

pelo caminho, seja na abertura de um novo empreendimento, quanto na administração ou para 

tomada de decisões. 

  Contudo, para obter sucesso em um negócio, antes precisamos traçar um 

planejamento. Para auxiliar este, o correto é montar um bom plano de negócios, que por sua 

vez, ajudará o empreendedor no gerenciamento e nas tomadas de decisão quanto ao futuro da 

empresa, bem como traçará a visão interna do empreendimento para clientes, fornecedores e 

possíveis investidores.  

  

2.3.1 Tamanho de um Plano de Negócios  

 

  Uma questão muito discutida é o tamanho ideal de um plano de negócios. Em 

consonância, Dornelas (2018, p. 107) afirma que “não existe um tamanho ideal ou quantidade 

exata de páginas. O que se recomenda é escrevê-lo de acordo com as necessidades do público-

alvo. Por exemplo, caso o leitor seja o gerente de um banco ou investidor dará mais ênfase a 

parte financeira do plano”. 

  O tamanho pode não ter um padrão definido, mas pode-se referenciar por alguns tipos 

e tamanhos de planos de negócios sugeridos por Dornelas (2018, p. 107): 

 

Plano de negócios completo: é utilizado quando se pleiteia uma grande quantia ou 

quando se necessita apresentar uma visão completa do negócio. Pode variar de 15 a 

40 páginas, mais material de anexo. 

Plano de negócios resumido: quando se necessita apresentar alguma informação 

resumida a um investidor, por exemplo, com o objetivo de chamar sua atenção. 

Deve mostrar o objetivo macro do negócio, investimentos, mercado e retorno sobre 

o investimento, focar as informações específicas requisitadas. Geralmente, varia de 

10 a 15 páginas. 

Plano de negócios operacional: é muito importante para ser utilizado internamente 

na empresa pelos diretores, gerentes e funcionários. É excelente para alinhar os 

esforços internos em direção aos objetivos estratégicos da organização. Seu tamanho 

pode ser variável e dependerá das necessidades específicas de cada empresa.  
 

  Para se chegar ao formato final de um plano de negócios, geralmente ele passa por 

muitas versões e revisões até que esteja adequado a ser apresentado ao público-alvo. Porém, 

Dornelas (2018 p. 95), questiona: “1) Em que negócio você está? 2) O que você (realmente) 
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vende? 3) Qual é o seu mercado-alvo?” sendo esses aspectos-chaves, os quais sempre devem 

ser focados na construção de um bom plano de negócios. 

  Tendo o conhecimento sobre o tamanho ideal do plano de negócios e quais os aspectos 

chaves a seguir em sua elaboração, resta saber quais são as etapas necessárias para a 

elaboração de um plano de negócios bem estruturado. 

 

2.3.2 Estrutura do Plano de Negócios 

 

  Um plano de negócio não possui uma estrutura rígida para formulação, pois cada 

negócio possui suas particularidades, portanto, fica impossível definir um modelo padrão. 

Qualquer plano de negócios deve possuir um mínimo de seções que proporcionarão um 

entendimento completo do negócio, a qual deve manter uma forma e sequência lógica para 

que permita a qualquer leitor entender como a empresa é organizada (DORNELAS 2018). 

  Já ficou evidenciado que o Plano de Negócio é uma ferramenta essencial para um 

empreendedor, e que necessita de constante atualização, bem como pensar nas transformações 

da atmosfera empresarial que o empreendedor se encontra. A figura a seguir segundo Bizzotto 

(2008, p. 24), apresenta elementos para a construção de um plano de negócio. 

 

Figura 1 – Plano de negócios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pela autora de Bizzotto (2008, p. 24) 

 

 Plano de Negócios 

Produto / serviço? 
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Estrutura? 

Financeiro? 

Mercado? 

Retorno esperado? 

Estratégia? 

Marketing? 

Equipe? 

Resultado esperado? 

Negócio 
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  Ainda conforme o autor, a figura 1 representa pontos essenciais para a criação do 

plano, ou seja, esse é o mínimo de informação que o empreendedor deve ter para iniciar o 

plano de negócios. 

  As seções que compõem um plano de negócio podem não ser padronizadas, porém 

cada uma delas tem um propósito específico. Na versão de Salim e Silva (2010, p. 196), 

apresenta uma forma reduzida para o Plano de Negócios: 

 

O plano de negócios é estruturado em sete capítulos: 

1. Sumário executivo  

2. Resumo do Empreendimento 

3. Produtos e Serviços 

4. Análise do Mercado 

5. Estratégia do Negócio 

6. Organizações e Gerências do Negócio/Entidade 

7. Planejamento financeiro 

  

  Já a versão de Dornelas (2018), apresenta quatro estruturas mais completas, cada uma 

delas para um segmento de negócios. 

 

Quadro 1 – Estruturas de um Plano de Negócios por segmento  

Estrutura 1 Sugerida Para Pequenas Empresas 

Manufatureiras Em Geral. 

 

1 Capa 

2 Sumário 

3 Sumário Executivo 

4 Análise Estratégica 

5 Descrição Da Empresa 

6 Produtos E Serviços 

7 Plano Operacional 

8 Plano De Recursos Humanos 

9 Análise De Mercado 

10 Estratégia De Marketing 

11 Plano Financeiro 

12 Anexos 

Estrutura 2 

 

Sugerida Para Empresas Focadas 

Em Inovação Tecnológica. 

1 Capa  

2 Sumário  

3 Sumário Executivo 

4 Conceito Do Negócio 

 4.1 O Negócio 

 4.2 O Produto 

5 Equipe De Gestão 

6 Mercado E Competidores 

 6.1 Análise Setorial 

 6.2 Mercado-Alvo 

 6.3 Necessidade Do Cliente 

 6.4 Benefícios Do Produto 

 6.5 Competidores  

 6.6 Vantagens Competitivas 

7 Marketing E Vendas 

 7.1 Produto 

 7.2 Preço 
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 7.3 Praça 

 7.4 Promoção 

 7.5 Estratégia De Venda 

 7.6 Projeção De Vendas 

 7.7 Parcerias Estratégicas 

8 Estruturas E Operações  

 8.1 Organograma Funcional 

 8.2 Processo De Negócio 

 8.3 Política De Recursos 

Humanos 

 8.4 Fornecedores De Serviços  

 8.5 Infraestrutura E Localização  

 8.6 Tecnologia 

9 Análise Estratégica 

 9.1 Análise SWOT 

 9.2 Cronograma De Implantação 

10 Previsões Do Resultado 

Econômico E Financeiro 

 10.1 Evolução Dos Resultados 

Econômicos 

 10.2 Composição Dos Principais 

Gastos  

 10.3 Investimentos 

 10.4 Indicadores De 

Rentabilidade  

 10.5 Necessidade De Aporte E 

Contrapartida  

 10.6 Cenário Alternativos 

11 Anexos 

Estrutura 3 Sugerida Para Pequenas Empresas 

Prestadoras De Serviço. 

 

1 Capa 

2 Sumário 

3 Sumário Executivo 

4 O Negócio 

 4.1 Descrição Do Negócio 

 4.2 Descrição Dos Serviços  

 4.3 Mercado 

 4.4 Localização 

 4.5 Competidores  

 4.6 Equipe Gerencial 

 4.7 Estrutura Funcional 

5 Dados Financeiros  

 5.1 Fontes Dos Recursos 

Financeiros  

 5.2 Investimentos Necessários 

 5.3 Balanço Patrimonial 

 5.4 Análise Dos Pontos De 

Equilíbrio 

 5.5 Demonstrativos De Resultado   

 5.6 Projeção De Fluxo De Caixa 

 5.7 Análise De Rentabilidade 

6 Anexos 

Estrutura 4  

 

Sugerida Para Pequenas Empresas 

Em Geral. 

1 Capa 

2 Sumário 

3 Sumário Executivo 

 3.1 Descrição Visão 

 3.2 Descrição Missão 

 3.3 Propósitos Gerais E 
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Específicos Do Negócio Objetivos 

E Metas 

 3.4 Estratégia De Marketing 

 3.5 Processo De Produção  

 3.6 Equipe Gerencial 

 3.7 Investimento 

4 Produtos E Serviços 

 4.1 Descrição De Produtos E 

Serviços 

 4.2 Previsão De Novos 

Lançamentos De Produtos E 

Serviços 

5 Análise Da Indústria  

 5.1 Análise Do Setor 

 5.2 Definição Nicho De Mercado 

 5.3 Análise Da Concorrência 

 5.4 Diferenciais Competitivos 

6 Plano De Marketing  

 6.1 Estratégia De Marketing 

 6.2 Canais De Vendas 

 6.3 Projeção De Vendas 

7 Plano Operacional 

 7.1 Análise Das Instalações  

 7.2 Equipamentos E Máquinas 

Necessárias 

 7.3 Processo De Produção 

 7.4 Terceirização 

8 Estrutura Da Empresa 

 8.1 Estrutura Organizacional 

 8.2 Assessorias Externas 

 8.3 Equipe De Gestão 

9 Plano Financeiro 

 9.1 Balanço Patrimonial 

 9.2 Demonstrativo De Resultados 

 9.3 Fluxo De Caixa 

10 Anexos 

Fonte: adaptado pela autora de Dornelas (2018, p. 97) 

 

  O que Dornelas (2018) recomenda com os modelos sugeridos para a formulação de 

um bom Plano de Negócios, é que cada modelo deve ressaltar a estratégia e a quantidade de 

páginas correspondente ao público o qual será dirigido. Portanto, para fazer um plano de 

negócio completo e bem estruturado para um empreendimento, é preciso estudar com mais 

detalhamento todos os aspectos de sua estrutura principal. 

  Para o SEBRAE (2013), o modelo de Plano de Negócios, difere um pouco dos 

modelos apresentados anteriormente, o que faz seu detalhamento e interpretação um tanto 

quanto mais simples. No quadro abaixo segue a explicação dos principais capítulos de um 

plano de negócios segundo SEBRAE (2013, p. 4): 
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Quadro 2 – Proposta e detalhamento do Plano de Negócios  

1) Capa A capa é a parte mais importante do plano de negócios, pois é a primeira parte 

que será visualizada por quem o lê, portanto, deve ser elaborada de maneira 

enxuta e com as informações necessárias e pertinentes. Deve conter as seguintes 

informações: nome da empresa, endereço, telefone, logotipo, nomes cargos 

endereço e telefone dos proprietários da empresa, mês e ano que o plano de 

negócios foi feito, número de cópias, nome de quem fez o plano de negócios. 

2) Sumário O sumário deve conter o título de cada uma das seções do plano de negócios 

seguidas da página a qual se encontra. Isso facilitará o leitor a encontrar 

rapidamente o que lhe interessa. 

3) Sumário Executivo O sumário executivo é a principal seção do plano de negócios, pois fará com que 

o leitor decida continuar ou parar de ler o documento. Por tanto é uma parte a 

qual deve ser escrita com muita atenção e ser revisada várias vezes, além de 

conter uma síntese das principais informações que irão constar no plano de 

negócios. Deve ainda ser dirigido ao público-alvo do plano e explicitar qual o 

objetivo em relação ao leitor. Deve se descrever a empresa, seu histórico, 

crescimento, faturamento dos últimos anos, razão social, impostos, estrutura 

organizacional e jurídica, localização, parceiros, certificações de qualidade, 

serviços terceirizados etc. 

4) Análise Estratégica 

ou análise de 

mercado 

Nesta seção, são definidos os rumos da empresa, sua visão e missão, situação 

atual, as potencialidades e ameaças externas, forças, fraquezas, objetivos e metas 

de negócio. É exposto ainda sobre o estudo dos clientes, concorrentes e 

fornecedores. Sobre os clientes é importante identificar suas características 

gerais, interesse e comportamento, e o que os leva ao ato da compra. No quesito 

concorrente, busca-se identificar a posição da empresa no mercado em relação 

aos seus principais competidores, abordando questões como qualidade dos 

produtos ou serviços, preço, localização, condições de pagamento oferecidas e 

atendimento. Na parte sobre os fornecedores, identificar quem são, onde estão, 

qualidade dos produtos e prazos de pagamento oferecidos. . 

5) Plano de 

Marketing 

Deverá conter uma descrição dos principais produtos e serviços oferecidos, os 

preços praticados, as estratégias promocionais a serem adotadas, a estrutura de 

comercialização e a localização do negócio.  

6) Plano operacional  Apresentação do layout, a capacidade produtiva/comercial/serviços, descrição 

dos processos operacionais e a necessidade de pessoal. 

7) Plano financeiro Descrição da estimativa dos investimentos fixos, necessidade de capital de giro, 

investimentos pré-operacionais, resumo dos investimentos totais, estimativa de 

faturamento, estimativa de custo unitário, estimativa de custo de 

comercialização, apuração dos custos diretos, estimativa dos custos de 

depreciação, demonstrativo de resultados, indicadores de viabilidade, 

lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno do investimento. 

8) Construção de 

cenários 

Esta é a etapa posterior à finalização do plano de negócios, onde são construídos 

tanto cenários pessimistas como otimistas. Também se pensam em ações para 

evitar e prevenir-se frente às adversidades ou então para catalisar as situações 

favoráveis. 

9) Avaliação 

estratégica 

Contempla uma análise das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (matriz 

FOFA ou em inglês SWOT). 

10) Avaliação do plano 

de negócios 

Por ser o mapa de percurso, ele deve ser consultado e acompanhado 

constantemente. Em função das flutuações a que o mercado está sujeito, ele 

também deve ser revisado sempre que se julgar necessário, adaptando o seu 
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planejamento à nova realidade. 

11) Roteiro para coleta 

de informações 

Aqui são fornecidas uma série de tabelas para compilar as informações 

levantadas nas etapas anteriores. 

Fonte: adaptado pela autora de SEBRAE (2013, p. 4) 

 

  Torna-se importante ressaltar que não existe uma estrutura rígida e específica para 

construção de um plano de negócios. Ele deve possuir um mínimo de seções que proporcione 

ao público-alvo que for manusear o documento um entendimento completo da ideia e de 

como ela será executada.  

  Para concluir esta etapa do referencial teórico é relevante também ter o conhecimento 

mais abrangente de alguns dos planos que irão compor um plano de negócios, como o plano 

estratégico, plano financeiro, plano de marketing, assim podendo estruturar com maior 

segurança o plano de negócios proposto. 

 

2.3.3 Plano Estratégico 

 

  O Plano Estratégico está vinculado a todos os setores da organização, planejando cada 

um deles. Segundo o portal do empreendedor do SEBRAE (2016, p. 1), 

 

O planejamento estratégico é uma grande oportunidade para construir, rever ou 

desenvolver a leitura da realidade de uma organização, onde leitura deverá ser 

crítica, coerente, completa, inteira, sistemática e compreensível, devendo ainda gerar 

confiança, segurança e clareza ao papel que a empresa quer assumir no mercado. 

 

  Com a construção do Planejamento Estratégico, não se pretende adivinhar o futuro, 

mas sim traçar objetivos futuros viáveis e propor ações para alcançá-los, pode-se dizer que a 

questão não é saber o que acontecerá amanhã, mas sim o que fazer para evitar ser 

surpreendido com as incertezas do amanhã (BORTOLUZZI, 2016). 

  Segundo SEBRAE (2016) existem quatro etapas necessárias para se colocar em 

prática o Planejamento Estratégico. A primeira é como se define o negócio, dar um 

significado único para as suas atividades da empresa, a fim de evitar que ela seja percebida de 

maneira imprecisa; a segunda etapa se dá em definir a visão de futuro, com o propósito de 

criar a imagem da empresa em um estado futuro ambicioso e desejável, relacionado essa 

imagem com a máxima satisfação dos clientes; à terceira é definir a missão, o que significa, a 

que a empresa foi criada. É a razão de ser da empresa; na quarta, irá definir os valores ou 

princípios filosóficos que regem as ações e decisões da empresa, segundo os quais ela age.  



30 

 

  

  Bortoluzzi (2016, p. 18) diz que “a finalidade de uma missão é conquistar a essência 

da empresa, que está unido a sua visão e a de todos os colaboradores da empresa, a concentrar 

coragem para obter seus objetivos”. Conhecida também como a razão de ser, a missão é o 

intuito essencial do negócio, ela tem que propagar a verdadeira causa pelo qual uma empresa 

existe. É nela que deve ser identificado o negócio, portanto o empreendimento deve 

identificar as pessoas envolvidas e identificar para quem as benfeitorias oferecidas serão 

direcionadas (BORTOLUZZI, 2016). 

  O conceito de visão da empresa, segundo Salim e Silva (2010, p. 197) “é a busca da 

referência no mercado ou junto a seu público-alvo. A visão do futuro dos empreendedores 

deve ser reconhecida por sua qualidade, criatividade, eficiência e eficácia”. De acordo com 

Bortoluzzi (2016, p. 18)  

 

[...] esse olhar tem que refletir de forma que seja um panorama e também podendo 

ser a expectativa que está superior ao escopo da organização. A visão está 

representando um limite de tempo que precisa ser dividido e defendido pelos 

funcionários da companhia de forma unânime. 

  

  Os valores são as motivações da empresa, o que faz com que ela seja ativa todos os 

dias e mantenha o foco para seus objetivos. É um conjunto de regras para os funcionários 

cumprirem em prol de resultados positivos, o que também pode ser definido como ética da 

empresa. 

  A formulação dos valores da empresa, segundo Bortoluzzi (2016, p. 18) “aborda a 

forma como uma empresa zelará por uma política de valores morais, éticos para atender a 

satisfação dos clientes”. Ressalta ainda o autor que é nos valores que são identificados o valor 

da empresa e de seus funcionários. 

  A análise SWOT é um importante dentro do plano estratégico, pois nesta análise é 

feito uma visualização da empresa frente ao mercado em que está ou onde irá ser inserida, ela 

visa evidenciar as forças e fraquezas fazendo uma análise interna, bem como as suas 

oportunidades e ameaças, fazendo uma análise externa. 

  Segundo Tavares (2015, p. 39), “o conceito de SWOT – forças (Strengths), fraquezas 

(Weaknesses), oportunidades (Opportunities), ameaças (Treats).” É por meio de uma análise 

interna da empresa que podemos detectar suas forças e potencialidades, para aplicá-las para o 

bem da organização, e por uma análise externa suas fraquezas e fragilidades para minimizá-

las. 
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  Por meio do quadro a seguir, apresenta-se um modelo de matriz SWOT, elaborado por 

Chiavenato (2015) o qual apresenta exemplos de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças 

que uma empresa pode ter. 

 

Quadro 3 – Exemplo de matriz SWOT 

Forças  Fraquezas 

•Excelente organização interna da empresa; 

• Atendimento impecável ao cliente; 

• Alta qualidade dos produtos/serviços; 

• Custos operacionais baixos; 

• Conhecimento do mercado; 

• Conhecimento e experiência do empreendedor; 

• Criatividade e inovação da empresa; 

• Capacidade financeira da empresa; 

• Talentos e competências dos funcionários; 

• Capacidade para oferecer crédito aos clientes; 

• Máquinas, equipamentos e tecnologia 

adequados. 

• Pessoal com pouco treinamento e qualificação; 

• Gerenciamento precário; 

• Endividamento exagerado da empresa; 

• Imagem precária da empresa; 

• Falta de fornecedores adequados; 

• Infidelidade dos clientes; 

• Pouco conhecimento do mercado; 

• Falta de experiência do empreendedor; 

• Dificuldade de competir com os concorrentes; 

• Máquinas, equipamentos e tecnologia 

inadequados; 

• Capital insuficiente, 

Oportunidade  Ameaças Ambientais 

• Economia nacional e global em crescimento; 

• Ambiente político e econômico satisfatório; 

• Aumento da renda perca pita da população; 

• Desenvolvimento econômico e social; 

• Nova tecnologia revolucionária a ser usada; 

• Aumento das oportunidades de exportação; 

• Facilidades governamentais para novos 

negócios; 

• Redução de impostos; 

• Oferta de crédito e financiamentos; 

• Incentivo do governo à pequena e média 

empresa; 

• Necessidade de produtos/serviços pelo mercado. 

• Aumento da inflação e do desemprego; 

• Dificuldades de obter crédito e financiamento; 

• Juros elevados e câmbio instável; 

• Entrada de novos concorrentes; 

• Mercado consumidor em baixa; 

• Maior importação de produtos estrangeiros; 

• Aumentos dos impostos sobre as empresas; 

• Aumento dos impostos sobre as pessoas físicas; 

• Perda do poder aquisitivo dos clientes; 

• Substituição dos produtos/serviços por outros; 

• Saturação do mercado; 

• Economia nacional e global em queda. 

Fonte: CHIAVENATO (2005, p. 150) 

  

  A matriz SWOT da empresa facilitará aos gestores uma visualização dos fatores a 

serem melhorados e os de sucesso, para então ser aumentado o foco de atenção em 

necessidades específicas, e definindo os objetivos e metas com maior precisão.   

 

2.3.4 Plano Financeiro  

 

  Neste tópico tratar-se-á dos pontos financeiros para que o futuro empresário faça um 

planejamento de seu capital de acordo com modelos descritos, os quais auxiliarão no negócio. 
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Esses são: o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício, fluxo de caixa, 

método Payback, capital de giro, índice de lucratividade e ponto de equilíbrio (PE). 

 

2.3.4.1 Balanço Patrimonial 

 

  O balanço patrimonial é uma demonstração contábil a qual tem a finalidade de 

apresentar a posição contábil, financeira e econômica de uma entidade em determinada data. 

Bortoluzzi (2016) salienta que esse demonstrativo contábil reflete a atitude do patrimônio de 

uma empresa, é a relação de seus ativos, passivos e patrimônio líquido em um período, 

evidenciando também que indiferente do tamanho da empresa sendo ela grande ou pequena 

devem atender a lei do comércio, e ter sua contabilidade atualizada, para que as informações 

contidas nela possam assegurar as decisões tomadas. 

 

2.3.4.2 Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) 

 

  A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração contabilística 

dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido, devendo ter alterações 

em um exercício. É feita através do confronto das receitas, custos e resultados, apuradas 

segundo regime de competência. Segundo Bortoluzzi (2016, p 20), “o demonstrativo do 

Resultado é um registro com a função de tornar evidente a composição do saldo constituído 

num determinado período de operações da empresa”.  

  Ainda em consonância com Bortoluzzi (2016), essa demonstração, contábil que 

ressalta o saldo econômico, ou seja, o ganho ou a perda apurado pela corporação no 

desenvolver das funções durante um período, a comprovação do resultado demonstrará qual 

foi o ganho ou perda de uma companhia em determinado tempo, esse demonstrativo 

proporciona um saldo econômico, certificando todas as despesas e receitas verdadeiramente 

concretizadas no momento. 

 

2.3.4.3 Fluxo de Caixa 

 

  O fluxo de caixa refere-se ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, ao montante 

recolhido no caixa e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido. 

  Para Bortoluzzi (2016, p. 20) 
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O demonstrativo de fluxo de caixa constitui de uma descrição que ressalta detalhada 

as transações acontecidas num deliberado tempo e que geraram mudanças no 

resultado de caixa e aplicações financeiras de curto tempo. Consiste de um 

demonstrativo resumido dos acontecimentos da administração que abrangem os 

fluxos de cédulas acontecidos em um certo tempo, de forma correta os registros das 

contas débitos (entradas) e a contas créditos (saídas) do caixa, da conta bancos conta 

movimento e das contas que representam as aplicações de curto prazo. 

 

  De acordo com SEBRAE (2016), uma função importante do fluxo de caixa é permitir 

o controle das atividades do ciclo operacional da empresa, que são todas as atividades de 

compra e venda de mercadorias e serviços da empresa em curto prazo e os seus respectivos 

pagamentos e recebimentos. 

 

2.3.4.4 Valor Presente Líquido  

 

O valor presente líquido de um investimento é igual ao valor presente do fluxo de 

caixa líquido do projeto em análise, descontado pelo custo médio ponderado de capital. 

Segundo o SEBRAE (2015), esse indicador é popularmente chamado de VPL, indica o fluxo 

de caixa previsto para a empresa. 

Sua fórmula é estruturada da seguinte forma: 

 

Quadro 4 – Fórmula valor presente líquido 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pela autora de SEBRAE (2015). 

 

A forma de interpretação do resultado VPL segundo SEBRAE (2015) é: se negativo, 

despesas maiores que as receitas, ou seja, o projeto é inviável, se VPL positivo, receitas 

maiores que as despesas, ou seja, o projeto é viável, VPL zero receitas e despesas são iguais, 

ou seja, a decisão de investir no projeto é neutra. 

 

 

VPL=FC0+FC1 / (1+TMA)1+FC2 / (1+TMA)2+⋯+FCn / (1+TMA). 

n=0N =FCₙ(1+TMA)ⁿ 

TMA – Taxa Mínima de Atratividade 

FC₀  – Representa o fluxo de caixa no início da operação (período 

zero) 
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2.3.4.5 Método Payback 

 

  Traduzindo Payback para português, significa retorno, é uma técnica muito utilizada 

nas empresas para análise do prazo de retorno do investimento em um projeto. Então se pode 

concluir que o Payback é o tempo de retorno do investimento inicial até o momento no qual o 

ganho acumulado se iguala ao valor deste investimento. Segundo Bortoluzzi (2016, p. 21), “o 

tempo da reparação do plano de negócio se adquire computando a quantidade de um ciclo de 

doze meses e anos subsequentes que prover os fluxos de caixa aglomerados consideráveis, 

equiparar-se com a quantidade de aquisições iniciais do plano. 

  De acordo com Bortoluzzi (2016), a fórmula para calcular o Payback é representada 

na figura abaixo:  

 

Figura 2 – Fórmula para calcular o Payback 
 

Fonte: adaptado pela autora de Bortoluzzi (2016, p. 21) 

 

  Entende-se que o cálculo do Payback, é de grande relevância, para saber o tempo de 

retorno do dinheiro do investimento, sendo um processo simples de calcular e que gera uma 

importante informação (BORTOLUZZI, 2016). 

 

2.3.4.6 Capital de Giro 

  

  O capital de giro é uma reserva composta por uma parte do investimento que será 

utilizado para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo. 

  Segundo Bortoluzzi (2016, p. 23),  

 

O capital de giro consiste em recursos que uma organização possui para financiar 

suas atividades, ou seja, quando os recebíveis não são suficientes para cumprir com 

suas obrigações as empresas se utilizam do capital de giro, e nos casos em que não 

possuem esta reserva, são forçadas a captá-la por intermédio de instituições 

financeiras.  

 

    
PAYBACK = INV. INICIAL 

                  GANHOS NO PERÍODO 
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  Há uma forma simples de calcular o capital de giro para uma empresa, o cálculo se dá 

em subtrair o Ativo Circulante (aplicações financeiras, caixas, bancos, contas a receber, 

dentre outros recursos), do Passivo Circulante (contas a pagar, fornecedores empréstimos).  E 

reforça ainda o autor, que o capital de giro precisa ser reavaliado a todo o momento, e toda a 

empresa precisa manter um nível satisfatório, de maneira a garantir a sustentação de suas 

atividades operacionais. (BORTOLUZZI, 2016). 

 

2.3.4.7 Índice de Lucratividade 

 

  O cálculo índice de lucratividade tem o objetivo de demonstrar se a empresa está ou 

não sendo rentável. De acordo com Bortoluzzi (2016), o índice de lucratividade representa 

uma relação entre os valores presentes nas entradas líquidas de caixa do investimento inicial, 

utilizando, a exemplo do valor presente líquido uma taxa mínima de atratividade.  

 

Figura 3 – Fórmula do índice de lucratividade 
 

Fonte: adaptado pela autora de Bortoluzzi (2016, p. 23) 

 

  De acordo com Bortoluzzi (2016, p. 23) “este índice demonstra se a empresa consegue 

pagar suas obrigações para com fornecedores, funcionários, entre outros e ainda gerar lucro”. 

 

2.3.4.8 Ponto de Equilíbrio (PE) 

 

  O ponto de equilíbrio é um cálculo que mostra o valor em que é vendido produtos 

onde o negócio atua sem ganho ou perda. É representado pela quantidade mínima de produtos 

vendidos para que a empresa consiga suprir suas dívidas, porém sem produzir ganhos ou 

prejuízo. Ele pode ser calculado em quantidade ou unidade monetária (BORTOLUZZI, 2016). 

  Para se chegar ao resultado numérico do ponto de equilíbrio de uma empresa, serviço 

ou produto, precisa-se calcular o Índice da Margem de Contribuição, que nada mais é que o 

valor que indica qual o percentual da receita disponível para a cobertura dos gastos fixos de 

uma empresa. 

   
 ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE=                       LUCRO TOTAL 
                                                                             RECEITA TOTAL 
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Figura 4 – Fórmula para calcular o Índice de Margem de Contribuição 
 

Fonte: adaptado pela autora de Bortoluzzi (2016, p. 24) 

 

  Após o cálculo da margem de contribuição, chegando a um resultado, pode-se então 

calcular o ponto de equilíbrio (PE), cuja fórmula disponibilizada abaixo. 

 

Figura 5 – Fórmula do Ponto de Equilíbrio 

 

Fonte: adaptada pela autora de Bortoluzzi (2016, p. 24) 

 

2.3.5 Plano de Marketing  

 

 O Plano de Marketing é um documento escrito que detalha as ações necessárias para 

atingir um ou mais objetivos de marketing, pode ser desde o planejamento de uma marca 

quanto a promoção de um produto ou serviço, por exemplo. Nele também são elaboradas 

táticas a serem usadas na conquista do cliente, é fundamentado com variáveis e informações, 

e consiste em uma ferramenta para auxiliar o administrador a alcançar o sucesso do negócio 

(BORTOLUZZI, 2016). 

  Segundo Bortoluzzi (2016, p. 24): 

 
Existem 7 (sete) principais atividades de marketing que permitem a excelência na 

comercialização, segue: antecipar mudanças no mercado; adaptação de marketing 

estratégico para se manter competitiva; alinhamento dos processos internos, 

estruturas, e as pessoas em torno desta estratégia; motivar e inspirar as pessoas para 

desenvolver essa estratégia; assegurar que a estratégia é responsável; captação de 

recursos chave para a empresa e desenvolver e alavancar esses recursos de 

marketing. 

 

  Tão importante quanto o conhecimento detalhado sobre o Plano de Negócio, é o 

conhecimento e a análise do mercado no qual o empreendimento atuará, para tanto, o próximo 

    
ÍNDICE DE MARGEM  =  ( RECEITA TOTAL - CUSTO VARIÁVEL TOTAL)  
DE CONTRIBUIÇÃO                                    RECEITA TOTAL 

    
PONTO DE EQUILÍBRIO =        CUSTO FIXO TOTAL 
                                                 ÍNDICE DE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
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tópico destina-se a apresentar o conceito do mercado o qual estará inserido o 

empreendimento. 

 

2.4 TURISMO  

 

  Turismo pode ser descrito como se permitir sair da rotina e ir para um eventual lugar, 

conhecer, praticar esportes ou até mesmo relaxar. O significado da palavra turismo segundo o 

Dicionário Aurélio (2010, p. 763), é uma ação ou efeito de viajar, basicamente com fins de 

entretenimento, e eventualmente com outras finalidades, como por exemplo, culturais. O 

turismo já vem fazendo parte da economia há muitos anos no mundo, em alguns lugares com 

maior intensidade do que outro, mas essa forma de renda é relevante para o futuro de muitas 

famílias, as quais dependem exclusivamente do setor turístico para sobrevivência. 

  Ruschmann e Solha (2004, p. 3) afirmam que  

 

O turismo planejado se constitui em uma importante opção para o desenvolvimento 

sustentável de uma região. As atividades turísticas organizadas em consonância com 

o respeito ao meio ambiente natural e cultural geram empregos e receitas e, 

consequentemente melhoram a qualidade de vida da comunidade. 

 

  Existem vários tipos e qualidade de turismo oferecido, independente disso, sabe-se 

que ele é o fator determinante para o desenvolvimento do local onde está inserido. Ainda que 

haja fatores negativos para a orientação econômica que a atividade turística está 

desenvolvendo, ela por si só promove o desenvolvimento. Conforme Prediger (2014), os 

efeitos multiplicadores oriundos da expansão desta atividade são sem dúvidas consideráveis, 

tanto no que diz respeito ao aumento do emprego e da produção, como ao fluxo de divisas 

estrangeiras e de capitais, sendo extremamente importante para o aumento dos lucros e para a 

renovação do setor e dos tecidos econômicos, sociais, regionais e locais correlatos ao turismo.  

  De acordo com o foco de atenção no turismo Ruschmann e Solha (2004, p. 169) 

salientam que 

 

O turismo tem despertado a atenção de muitos governantes, empresários, 

comunidade, meios de comunicação, instituições de ensino, todos passaram a propor 

ideias para a atividade que parece ser a solução de vários problemas. Se o turismo 

não é o assunto mais da moda no momento, mas é um dos preferidos atualmente. 

[...] O tratamento dado ao turismo no país não carece de atenção, sem dúvida. No 

entanto, existe ainda obstáculos para que o turismo se torne um setor de destaque. 
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  As operações econômicas que estão ligadas ao turismo se destacam em virtude do 

estímulo ao desenvolvimento que está atividade possui, com reflexos positivos na economia 

das regiões. O turismo pode estar alocado em diversos lugares como, por exemplo, região 

litorânea, serras, campos, cidades históricas, ou em áreas rurais. Segundo o que relatam 

Panosso e Trigo (2009), o turismo relaciona-se com um amplo campo o qual abrange 

hotelaria, gastronomia, hospitalidade, lazer, entretenimento, meio ambiente, mídia e cultura 

em geral. 

  Segundo Teodoro (2009, p. 45) o turismo “é um fenômeno social complexo e 

diversificado, há diversos tipos de turismo, que podem ser classificados por diferentes 

critérios, estes podem variar de acordo com os diversos autores que ao longo dos últimos 

anos, vêm pesquisando o fenômeno turístico”. 

  Na visão de Teodoro (2009, p. 45) relatam-se os tipos de turismo encontrados no 

Brasil: 

 

● Turismo e cultura: compreende as atividades turísticas relacionadas à 

vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e 

dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da 

cultura.  

● Turismo religioso: configura-se pelas atividades turísticas decorrentes da 

busca espiritual e da prática religiosa em espaço e eventos relacionados às religiões 

institucionalizadas. Está relacionado a religiões institucionalizadas tais como as 

afro-brasileiras, espírita, protestantes, católica, as de origem oriental, compostas de 

doutrinas, hierarquias, estruturas, templos, rituais e sacerdócio.  

● Turismo de negócios: e eventos compreende o conjunto de atividades 

turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, 

institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social. O turista 

viaja para participar de reuniões de negócios, conferências e congressos. Mas 

logicamente que também entre uma brecha e outra, ele vai se divertir, porque afinal 

de contas, ninguém é de ferro. 

● Turismo de esporte: compreende as atividades turísticas decorrentes da 

prática, envolvimento ou observação de modalidades esportivas. O turismo 

desportivo ocorre quando o turista se desloca para outra cidade, estado ou país, para 

assistir algum evento ligado às competições desportivas.  

● Turismo de saúde: constitui-se das atividades turísticas decorrentes da 

utilização de meios e serviços para fins médicos, terapêuticos e estéticos.  

● Ecoturismo: é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 

sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 

formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem estar das populações.  

 

  Com visto há uma diversidade nos tipos de turismo no mundo. Através do tempo e da 

globalização que existe nos dias de hoje, os tipos de turismo vão se criando e transformando 

conforme os gostos e as necessidades das pessoas. O enfoque desta pesquisa se dará ao 

aprofundamento do conhecimento no turismo rural, que como diz Tulik (2003, p. 12) “é uma 
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expressão empregada, geralmente de modo extensivo a qualquer atividade turística no espaço 

rural”. 

 

2.4.1 Turismo Rural 

 

  Dentre os diversos tipos de turismo, o turismo rural tem ganhado cada vez mais 

destaque. É conhecido também como agroturismo, e permite aos turistas conhecer e ter 

contato direto com a natureza, agricultura e culturas locais, valorizando a hospedagem 

domiciliar em um ambiente totalmente rural. 

  Dados expostos por Lage (2004), apontam que existe 4,13 milhões de 

estabelecimentos familiares no Brasil, em 1996 esse conjunto de propriedades abrigava 13.8 

milhões de pessoas, representando cerca de 77% dos postos de trabalho no meio rural, e as 

propriedades familiares ocupavam cerca de 30% da área de propriedades rurais representando 

cerca de 38% do total da produção do país. Porém, segundo o autor, há um grande desafio do 

governo brasileiro em segurar essa parcela de pequenos agricultores no campo, uma vez que 

os gastos aumentaram e a rentabilidade do pequeno agricultor caiu muito, isso ocasionou o 

êxodo rural. 

  De acordo com Lage (2004, p. 41) 

 

Na opinião de muitos estudiosos do assunto, o Agroturismo, uma das principais 

atividades turísticas no meio rural, pode, sem dúvidas, constituir-se em uma 

iniciativa viável para ajudar a estimular o desenvolvimento de áreas rurais com 

economia deprimida. Tal atividade turística, realizada simultaneamente com a 

produção agropecuária, é geradora de emprego e renda complementar ao pequeno 

produtor rural que se dedica a agricultura familiar. 

 

  Os benefícios que a prática do Turismo em áreas rurais pode proporcionar é a 

diversificação da economia regional, pelo estabelecimento de micro e pequenos negócios, 

melhoria das condições de vida das famílias rurais, diminuição do êxodo rural, promoção de 

intercâmbio cultural, geração de novas oportunidades entre outros. No Brasil, o turismo rural 

está espalhado por todo o território, concentrando-se em algumas áreas especificamente 

relacionadas à colonização europeia, onde a cidade de Lages/SC tornou-se referência no 

Brasil, por ser a pioneira a invenção de turismo rural como “produto” (TULIK, 2003). 

  Uma grande preocupação que se tem é a delimitação dos perímetros como rural e 

urbano no Brasil. Os critérios são definidos pelo poder público, adotando-se medidas 

administrativas e cabendo a prefeitura delimitar esse território. A delimitação de território 
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para as prefeituras estão estreitamente correlacionadas com a cobrança de impostos como o 

IPTU (imposto predial urbano) cobrado pela prefeitura e ITR (imposto territorial rural) que 

fica a cargo do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Portanto, o 

espaço onde o turismo rural irá se localizar no município fica a cargo da prefeitura (TULIK, 

2003). 

  Segundo Tulik (2003, p. 20) 

 

No Brasil, o IBGE, órgão encarregado do levantamento de dados estatísticos, 

considera que: 

Zona urbana: é a área interna ao perímetro urbano de uma cidade, inclui área isolada 

ou vila dotada de serviços públicos. 

Zona rural: é a área externa ao perímetro urbano e inclui aglomerados rurais. 

Qualquer conceito relacionado a Turismo Rural, mesmo em seu mais amplo sentido, 

deve estar apoiado no entendimento do que é rural. 

 

  Segundo informações da Organização Mundial do Turismo (OMT, 1999), tendências 

estão surgindo na prática do turismo e do lazer determinadas por fatores como: interesse por 

questões relativas ao meio ambiente, aumento por parte dos turistas na procura de 

experiências mais autênticas e de convívio com o modo de vida e costumes locais, práticas de 

lazer mais saudáveis, demanda crescente por tranquilidade e relaxamento que a vida no 

campo, interesse maior em cuidar da saúde física e mental, e, principalmente, aumento no 

volume de ofertas e no marketing de produtos turísticos ligados ao meio rural e à natureza, 

por parte de operadoras e agências de turismo. 

  Em Tulik (2004, p. 24)  

 

O lazer e o turismo ocupam destaque nas novas atividades não agrícolas estão 

relacionados à crescente urbanização do meio rural. Muitas chácaras e sítios de 

recreio apresentam atividades produtivas de considerável valor comercial ligadas a 

criação de pequenos animais como abelhas, peixes e aves, produção de plantas 

ornamentais, frutas e hortaliças, atividades de recreação e turismo como pesque e 

pague , hotéis fazendas, pousadas, restaurantes e spas. 

 

  A principal motivação para o turismo rural está baseada na procura por atrativos 

associados a recreação, descanso, desfrute da paisagem, contato com a natureza, contato com 

a cultura local, consumo e/ou compra de produtos locais típicos, passeios (a pé, a cavalo ou de 

bicicleta) até a prática de esportes, aventura, pesca, viagens educativas, entre outros (LAGE, 

2004). 

  O turismo rural, preliminarmente, sugere-se dois grandes grupos para fins de 

classificação, conforme Altíssimo (apud RODRIGUES, 2001, p 21): 
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1. Turismo rural tradicional: Com diferentes modalidades: 

● De origem agrícola: Inclui propriedades que historicamente se constituíram 

como unidades de produção agrária durante os diferentes ciclos econômicos do café, 

da cana-de-açúcar, do ouro entre outros. 

● De origem pecuarista: Considerando equipamentos de hospedagem que se 

originaram pela pecuária tradicional, principalmente onde a criação de gado 

funcionou como instrumento de ocupação territorial no início da colonização. 

● De colonização européia: Cuja origem está relacionada à colonização 

européia, no sul e sudeste, com propriedade de instalações suntuosas que hoje 

servem de hospedaria requintada aos turistas. 

2. Turismo rural contemporâneo: Opõe-se à primeira categoria por englobar 

equipamentos implantados mais recentemente. 

● Hotéis – fazenda: Localizados na zona rural, implantados deliberadamente 

para exploração desse turismo específico, valorizando a cultura rural, como o 

folclore, a gastronomia, as atividades, de cavalgadas, esporte rural dos mais 

apreciados. 

● Pousadas rurais: De menor porte e de menor luxo procuram oferecer aos 

visitantes a fruição da vida no campo, sem muita sofisticação. 

● Spas rurais: Enquadrados também na categoria de turismo de saúde versão 

moderna das antigas estações termais, oferece o bucolismo da vida campestre, 

associando caminhadas para queima de calorias, esportes aquáticos, banhos 

cachoeira para produzir ionização negativa, com a liberação de serotonina no fluxo 

sanguíneo, responsável pelo bem-estar dos hóspedes. 

● Segunda residência campestre: Localizadas em áreas rurais próximos a 

grandes centros urbanos. 

● Campings e acampamentos rurais: Representam importante meio de 

hospedagem no país, para jovem e famílias com crianças, localizadas em vales de 

rios, áreas com expressiva cobertura vegetal, como as matas ciliares. 

● Turismo de caça e pesca: Presente no pantanal mato-grossense, representado 

pelos ranchos de pesca. Há casos em que os animais são criados para a caça. 

● Turismo rural místico ou religioso: Em crescente expansão em vários pontos 

do país. Em centros religiosos ou de vivência comunitária, e ainda tentativa de 

contato com objetos voadores não identificados (OVNI). 

● Turismo rural científico-pedagógico: Para recepção de alunos e estagiários. 

Visitas à escolas agrícolas de nível médio e superior, aliado ensino, lazer e turismo. 

● Turismo rural etnográfico: Reprodução de aldeias indígenas para receber 

grupos de estudantes. 

 

  Segundo a concepção de Lage (2004, p. 54), “o agroturismo quando bem organizado, 

assessorado e apoiado, mesmo que não considerado como solução final, pode oferecer 

condições reais para dinamizar economias locais deprimidas”. 
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3 METODOLOGIA 

 

  Nesse tópico será descrito o método utilizado para realizar o estudo bem como o 

processo usado para a coleta e análise dos dados da pesquisa, a fim de alcançar os objetivos já 

apresentados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

  Quanto à natureza, a pesquisa classifica-se como teórica e empírica. A pesquisa 

teórica é "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em 

vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos" (DEMO, 1994, p. 20), em 

virtude de que será realizada uma revisão da bibliografia já existente para então dar base à 

autora na elaboração de um Plano de Negócio. Empírica é a pesquisa dedicada ao tratamento 

da "face empírica e fatual da realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via 

do controle empírico e fatual" (DEMO, 1994, p. 21), visto que em conjunto ao conhecimento 

adquirido na parte teórica por meio de conceitos, ideias, ideologias, haverá a prática do 

conhecimento da elaboração do próprio Plano de Negócio, sendo necessário ir a campo 

coletar dados sobre o mercado para o desenvolvimento do estudo. 

  Gil (2001), também apresenta uma classificação das pesquisas, porém adota o seguinte 

referencial: classificação das pesquisas com base em seus objetivos e classificação com base 

nos procedimentos técnicos adotados. A pesquisa apresentada caracteriza-se como 

exploratória, classificada com base nos objetivos ditos por Gil (1994), porque ainda não se 

sabe sobre a viabilidade do negócio. As informações são desconhecidas e precisam ser 

levantadas e analisadas para responder ao problema proposto. 

  Quanto ao procedimento técnico, trata-se de um estudo de caso, pois haverá uma 

pesquisa ampla sobre o negócio que está sendo proposto, ou seja, uma empresa que oferecerá 

lazer e entretenimento, permitindo aprofundar o conhecimento sobre ele e, assim, oferecer 

subsídios para novas investigações. 

  Em relação à abordagem, as pesquisas científicas podem ser qualitativas ou 

quantitativas, ou ainda, agregar as duas classificações, tudo dependerá da área, do objeto e dos 

objetivos o qual o projeto está vinculado. Tais abordagens e métodos têm características 

diferentes, mas carregam caráter complementar, não excludente (NASCIMENTO, 2016). 
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  No que diz respeito ao tratamento e análise dos dados, a abordagem será tanto 

qualitativa como quantitativa. A pesquisa quantitativa é mais utilizada em pesquisas de 

ciências naturais. É uma abordagem, ou método, que emprega medidas padronizadas e 

sistemáticas, reunindo respostas pré-determinadas, facilitando a comparação e a análise de 

medidas estatísticas de dados, pode ser facilmente apresentada em pouco tempo, em formato 

de gráficos ou tabelas (NASCIMENTO, 2016). Referente ao método ou abordagem 

qualitativa, Nascimento (2016) explica que é um método mais apropriado a pesquisas da área 

das ciências sociais, é baseado na interpretação dos fenômenos observados e no significado 

que carregam, ou no significado atribuído pelo pesquisador, dada a realidade em que os 

fenômenos estão inseridos. Considera a realidade e a particularidade de cada sujeito objeto da 

pesquisa, o processo é descritivo, indutivo, de observação que considera a singularidade do 

sujeito e a subjetividade do fenômeno, sem levar em conta princípios já estabelecidos. Permite 

generalizações de forma moderada, tendo em vista que parte de casos particulares. 

 

3.2 SELEÇÃO DE POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

  Em busca da concretização do empreendimento, é necessário que o plano de negócios 

seja bem elaborado com informações precisas e verdadeiras para chegar-se o mais próximo 

possível de um bom resultado. Para isso foi preciso fazer um levantamento de informações no 

mercado e com o possível público consumidor, para então poder complementar o plano de 

negócios e conseguir um cálculo de viabilidade o mais próximo do real. 

  Para poder ser realizado os cálculos necessários, e saber se o negócio realmente é 

viável, foi necessário fazer o levantamento de dados com o mercado, como, gastos para a 

implantação do empreendimento, custo de operacionalização, localização, fornecedores, 

concorrência, produto e preço sendo similares ao oferecido pelo negócio em questão. 

  Quanto a população para a amostra do presente estudo, com o intuito de fazer uma 

análise da demanda para o negócio, pensou-se inicialmente como cliente, a população de 

Tapejara/RS. Portanto para mensurar a parcela da população que estaria disposta a pagar para 

desfrutar dos produtos oferecidos no empreendimento em questão, foi aplicado um 

questionário, para o possível público-alvo consumidor. 

  Como o empreendimento foca em tirar as famílias de dentro de casa, aproximando 

pais e filhos nas brincadeiras e atividades, com a intenção de fazer as famílias desfrutarem de 

seu tempo de lazer em uma estrutura aconchegante em meio a natureza, com atividades 
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focadas a simplicidade do ambiente rural. O público-alvo desta pesquisa foi famílias, com 

filhos que frequentem o ensino fundamental sedo crianças que estejam estudando do 1º ao 9º 

ano, residentes na área urbana do município em questão, os quais frequentam a rede 

municipal e particular de ensino. 

  Para saber quantas pessoas esse questionário irá atingir, foi feito um levantamento 

junto a secretaria de educação de quantas escolas municipais e particulares de ensino 

fundamental existem no município de Tapejara-RS, hoje a cidade conta com 9 escolas 

municipais de ensino fundamental tendo 1.158 alunos matriculados nas séries iniciais que é de 

1º a 5º ano e 692 alunos nas séries finais que é de 6º a 9º ano, totalizando 1849 alunos 

matriculados, e conta com uma escola particular de ensino fundamental a qual conta com um 

total de 145 alunos matriculados. 

  A pesquisa irá atingir um total de 1994 crianças e suas respectivas famílias, sendo que 

a secretaria do município informou que existem famílias com até cinco crianças matriculadas 

no ensino fundamental, para termos uma estimativa de retorno dos questionários foi utilizado 

uma calculadora amostral disponível em (comento.com/calculadora-amostral), utilizando o 

total da população, uma margem de erro amostral de 6% e um nível de confiabilidade de 90% 

onde resultou em um retorno de 114 pesquisas conforme mostra a tela abaixo. 

 

Figura 6 – Cálculo amostral 

 

 

Fonte: Página da Comentto
1
. 

                                            
1
 Disponível em: <https://comentto.com/calculadora-amostral/>. Acesso em out 2020. 
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  O foco do questionário, teve como propósito ouvir e obter informação, do público-

alvo, para obter o conhecimento e saber o que as pessoas pensam sobre determinado assunto e 

se estão dispostas a pagarem pelo serviço oferecido. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 

  A coleta de dados é uma das partes mais importantes da pesquisa, por meio dela 

buscam-se informações necessárias para o bom andamento e estruturação do trabalho 

científico, para assim ter um embasamento sólido e conseguir guiar a estrutura dos objetivos 

proposto, que será estruturar um plano de negócio para o novo empreendimento, e fazer uma 

análise de viabilidade para o mesmo (GIL, 1994). 

  Na realização da revisão bibliográfica buscou-se em livros e artigos publicados, a base 

para a realização do estudo, envolvendo conceitos em diversas áreas envolvidas como 

empreendedorismo, planejamento, plano de negócios, de turismo rural e lazer. 

  A pesquisa de campo foi realizada em duas etapas, a primeira etapa objetivou-se em 

fazer um levantamento de dados no mercado com o intuito de ter o conhecimento da 

concorrência, produtos, preços e investimento financeiro necessário para a implantação do 

MC Parque de Atividades Rurais e Lazer. Na segunda etapa, para saber se terá demanda e 

aceitação dos produtos e serviços oferecidos, pelo esperado público consumidor, foi elaborado 

um questionário online (ver Apêndice A) com perguntas objetivas e descritivas, para então ser 

aplicado ao público já pré-definido na população e amostra. Todos os dados levantados foram 

computados e ajudarão para se chegar a um resultado final, a qual responderá à pergunta que 

deu origem ao problema deste estudo, se é viável ou não a implantação de tal 

empreendimento.   

  Com o intuito de tem uma melhor visualização de como funcionou o processo de 

pesquisa e levantamento de dados no mercado foi elaborada as duas figuras abaixo: 
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Figura 7 – Esquema de realização do levantamento de dados no mercado 
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Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

 

 

 

1 - Fase                        

Identificação da 

concorrência 

 

 

 

Etapas 

* Levantamento da 

concorrência no 

município. 

* Localização da 

concorrência. 

* Produto/ preço. 

 

 

Técnicas 

utilizadas 

* Pesquisa junto a 

prefeitura. 

* Redes sociais 

como Facebook e 

Instagram. 

 

Resultado 

*Definição da 

quantidade de 

serviços 

similares ao 

proposto no 

município. 

*Preço/ produto 

da concorrência. 

Técnica utilizada 
*Levantamento de 

dados em 

imobiliárias locais. 
*GOOGLE MAPS 

para a localização 

da área. 
* Análise 

viabilidade do local 

escolhido. 

* Pesquisa junto a 

prefeitura. 

2 - Fase 

Localização 

3 - Fase  

Custos 

Etapas 
*Levantamento de 

propriedades a 

venda. 
*Seleção das 

propriedades 

*Mapeamento da 

localização. 
*Identificar a 

viabilidade da 

localização. 

*Pesquisar junto a 

prefeitura se há 

algum embargo em 

localizar o parque. 
 

Resultado 
* Seleção do 

imóvel. 

Etapas 
*Levantamento de 

custos com a 

implantação do 

negócio 
*Levantamento do 

custo dos produtos. 
* levantamento do 

custo com 

manutenção e 

operacionalização. 
*Provisão de vendas, 

para fins de cálculo 

de viabilidade.  
 

Técnica utilizada 

*levantamento de 

custos para a 

implantação 
*Pesquisa junto ao 

mercado via 

contato telefônicas, 

WhatsApp e e-

mail.  

*Pesquisa de custos 

com funcionários 

*Pesquisa de custos 

operacionais 

Resultado 
*Análise de custos 

para a implantação 

do negócio. 

*Análise de custo 

para 

operacionalização. 
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Figura 8 – Esquema de realização da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

  Ao término da elaboração do plano de negócios e da estruturação da empresa, a 

análise e interpretação da coleta de dados veio como um fechamento para o estudo de 

viabilidade do negócio, pois é fundamental ter um conhecimento no mercado e também saber 

a opinião dos futuros clientes para o sucesso do novo empreendimento. 

1-Fase                        

Identificar a 

oportunidade. 
 

 

2-Fase 

Questionário a 

ser aplicado 

3- Fase 

Aplicação de 

questionário 

 

Etapas 
* Levantamento da 

quantidade de 

estudantes. 
* Levantamento de 

escolas municipais e 

particulares. 
* Levantamento de 

quantidade de alunos 

nas escolas 

municipais e 

particulares 

frequentam ensino 

fundamental. 
 

 

Técnicas utilizadas 
* Pesquisa junto a 

prefeitura e 

secretaria da 

educação. 
* Pesquisa nas 

escolas. 
 

Resultado 
*Definição 

da 

quantidade 

de famílias 

da amostra. 

Etapas 
*Formulação das 

perguntas. 
*Ordem das 

questões. 
*Forma de 

aplicação. 

*Autorização para 

envio do 

questionário. 
*Prazo para 

recebimento das 

respostas. 
 

Técnica utilizada 
*Questionário com 

perguntas fechadas 

de múltipla escolha 

e uma pergunta 

descritiva. 

*confecção do 

questionário 

Google forms. 

* Contato com 

secretário da 

educação e 

Secretaria escola 

particular. 

 

 

Resultado 
*Finalização 

da formulação 

do 

instrumento 

de 

investigação. 

*Autorização 

para o envio. 

Etapas 

*Envio do 

questionário. 

*Recebimento das 

respostas. 
*Tabulação dos 

dados. 
 

 

Técnica utilizada 
*Envio do link 

dos questionários 

para o secretário 

da educação fazer 

a distribuição para 

as escolas. 

*Envio do link do 

questionário para 

escola particular. 

Resultado 
*Análise dos 

dados e 

conclusão da 

pesquisa. 
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  Depois de feita a pesquisa no mercado, foi possível realizar os cálculos do 

planejamento financeiro com mais precisão e próximo a realidade, para que o empreendedor 

consiga ter uma visão clara da rentabilidade do negócio. 

  Com o resultado das pesquisas realizadas, os dados foram computados em gráficos e 

tabelas para uma melhor visualização da viabilidade, ajudando o empreendedor a fazer uma 

análise de como será a aceitação do público ao novo negócio. 

  A análise final se dará pela conclusão do estudo, que irá juntar as análises do Plano de 

Negócios com o levantamento de dados feito no mercado, juntamente com o resultado dos 

questionários aplicados ao potencial público consumidor, os quais demonstraram se a 

implantação do negócio é viável ou não. 
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4 PLANO DE NEGÓCIO 

 

  O capítulo a seguir é dedicado à apresentação do Plano de Negócios do Parque de 

Atividades Rurais e Lazer MC. Para embasar tal elaboração foi utilizado os conhecimentos 

adquiridos no referencial teórico do presente estudo, o qual usará como referência a estrutura 

os estudos apresentados, como já visto o Plano de negócios não segue uma estrutura rígida, 

ela é adequada para cada tipo de empreendimento. Como base, foi utilizado o estudo do 

SEBRAE 2013, p. 4, a qual se diz indicada a empresas de pequeno porte, porém com algumas 

alterações de estrutura a qual achou se relevante acrescentar para a melhor apresentação do 

presente plano de negócios. Seguiu-se então a seguinte estrutura de capítulos: 

1º Capa 

2º Sumário 

3º Sumário Executivo 

4º Apresentação da Empresa 

5º Análise de mercado 

6º Plano de estratégico 

7º Plano operacional 

8º Plano de marketing 

9º Plano financeiro 

 

4.1 SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

 A ideia da implantação do MC Parque de Atividade Rurais e Lazer, nasceu das 

atividades e brincadeiras que nossa família praticava nas horas de lazer, a vontade de 

estimular a integração dos nossos filhos com um mundo mais off-line, com atividades onde 

pudéssemos interagir com a natureza e animais, e passar a eles a paixão que temos pelo 

tradicionalismo e pelas nossas raízes, fez com que analisássemos um mercado que poderia ser 

promissor, onde as família pudessem passar um tempo juntas em um ambiente saudável, 

harmonioso e que também pudesse trazer um conhecimento das nossas tradições Gaúchas. 

  O município de Tapejara RS ainda é carente em lugares que proporcionem tal 

estrutura, onde as famílias possam se divertir e interagir, encontrando atividades para todas as 

idades.  
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  Pensando nisso, surgiu a motivação de montarmos o MC Parque de Atividades Rurais 

e de Lazer na cidade de Tapejara RS, essa ideia de uma empresa para fornecer serviços para 

as famílias Tapejarenses, as quais também estão em busca dessa integração com a natureza, 

animais e meio rural, que querem mostrar para seus filhos que há sim, uma vida bem feliz e 

saudável nas brincadeiras off-line.   

  O objetivo do Parque é trazer ao cliente uma experiência única, transformando seus 

dias de lazer e descanso em dias agradáveis ao lado de familiares e amigos, divertindo-se num 

ambiente de paz e tranquilidade. 

  A proposta inicial do negócio é oferecer um espaço com atividades voltadas à família 

toda, a interação com um mundo um pouco diferente do habitual, uma volta aos tempos 

antigos, onde a tecnologia era escassa e as crianças se divertiram com brinquedos mais 

ecológicos e menos tecnológicos. Fomentando o tradicionalismo do Rio Grande do Sul e a 

valorização das nossas raízes, fazendo com que as pessoas tenham um contato direto com a 

natureza, animais e a simplicidade da vida no campo.  

 O local escolhido para a implantação do parque é uma área rural bem localizada na 

cidade de Tapejara RS, fica na comunidade de Linha Girardi, a dez minutos do centro do 

município, sendo o acesso inteiramente pelo asfalto. Esta propriedade foi selecionada 

criteriosamente e pertence a uma família de amigos dos sócios, está disponível para venda por 

R$800.000,00 (oitocentos mil reais). Esse espaço terá que passar por reformas para melhoria 

de sua estrutura, os recursos utilizados para a compra do imóvel e para sua reforma será 

proveniente do capital social integralizado pelos sócios. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

4.2.1 Perfil dos Empreendedores 

 

Iniciei minha graduação em 2017, no curso de Administração, as ênfases dos meus 

estudos sempre foram voltadas ao empreendedorismo. Desde que iniciei, tinha o desejo de 

abrir meu próprio negócio. Minha família já possuía alguns negócios, voltados ao ramo 

imobiliário, da construção civil e metalúrgica. Porém, a ambição era por um empreendimento 

diferente, algo de necessidade familiar, e novo no município.  

As atividades de lazer em meio a natureza são a constante preferência da nossa 

família, e sempre procuramos criar nossos filhos nesse ambiente, a paixão pelo 
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tradicionalismo e por esportes ligados a ele, fazia com que buscássemos lugares dentro e fora 

do município para esses momentos de lazer em família, onde nem sempre era fácil de achar, o 

acesso era restrito ou longe, e a estrutura nem sempre atendia nossas expectativas. Identifiquei 

nesse déficit do mercado uma excelente oportunidade em abrir na cidade de Tapejara RS um 

espaço voltado ao lazer familiar, que atenda tanto as famílias que gostam do tradicionalismo e 

dos esportes voltados a ele, como a quem está procurando um simples refúgio da vida corrida 

da cidade, um lugar calmo para as crianças brincarem e interagirem com a natureza. 

 

4.2.2 Formação do quadro societário 

 

  O quadro societário da empresa será formado por Gessun Cadore, casado, empresário 

do ramo metalúrgico, natural de Primavera do Leste MT, onde nasceu em 20 de setembro de 

1987, seu papel na sociedade será gerenciar as atividades do parque, e Rohana Poletto de 

Andrade, casada, vendedora, natural de Tapejara RS, onde nasceu em 11 de novembro de 

1990, exerce atualmente atividades no ramo imobiliário e da construção civil, onde tem 

experiência na área administrativa, sendo acadêmica em Administração pela FAT- Faculdade 

e Escola de Tapejara RS, e seu papel na sociedade será gerenciar a parte financeira e de 

marketing da empresa. 

 

4.2.3 Descrição legal  

 

 A empresa será enquadrada como Empresa De Pequeno Porte (EPP), com receita bruta 

anual prevista igual ou inferior a R$ 3,6 milhões, enquadrando-se no simples nacional, o qual 

abrange os seguintes tributos e contribuições: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, ICMS, 

ISS e a Contribuição para a Seguridade Social Patronal. 

 A forma jurídica será uma sociedade limitada (LTDA), a qual é formada por duas ou 

mais pessoas, podendo essas ser pessoas natural ou jurídica, e cujo capital social é dividido 

em quotas, sendo a responsabilidade de cada sócio limitada ao valor de suas quotas, porém 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

 O capital social integralizado pelos sócios será em dinheiro e corresponderá a seguinte 

divisão: 
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Quadro 5 – Divisão Capital Social 

 Nome do sócio Capital integralizado % de participação 

Sócio 1 Gessun Cadore R$800.000,00 50% 

Sócio 2 Rohana Poletto de 

Andrade 

R$800.000,00 50% 

Total   R$1.600.000,00 100% 

Fonte: elaborado pela autora 

 

4.2.4 Organização e governança 

 

  Essa empresa trabalhará de forma colaborativa, pois se acredita que este método de 

compartilhamento de ideias, atividades e informações entre as pessoas de maneira fácil, 

rápida e intuitiva, onde todos estão em busca de um ou mais resultados em comum, para um 

bem maior que é o sucesso da organização. 

 

Figura 9 – Representação organização e governança 

 

Fonte: elaborado pela autora 

  

 A tomada de decisão final ficará a cargo da responsabilidade dos sócios diretores, mas 

sempre de forma participativa, junto a diretoria de marketing e financeiro. A formação do 

setor dirigente e operacional seguirá nesse primeiro momento um formato reduzido, porém 

cada setor saberá seu papel a desenvolver na equipe. 
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4.2.5 Localização do parque  

 

  O MC Parque de Atividades Rurais e Lazer, se localizará na RS-430 na cidade de 

Tapejara-RS, na saída para a cidade de Santa Cecília do Sul-RS, ficando a apenas 5,1 km do 

centro da cidade, conta com acesso inteiramente asfaltado até a entrada do Parque, como 

mostra a localização abaixo. 

 

Figura 10 – Mapa de acesso até o parque 

 

Fonte: Google Maps. 

 

  Até a escolha dessa propriedade, os sócios passaram por várias outras, entre estudos de 

localização, estrutura e tamanhos, foi selecionada esta. Na propriedade escolhida já existia um 

pequeno parque de atividades de laço comprido, porém com pouca infraestrutura, sem 

diversidade de atividades, e o mesmo também não tinha grande frequência da população por 

não possuir uma empresa formada e um plano de divulgação. 

  Com uma visão promissora e reconhecendo o potencial do local, foi realizado um 

estudo de viabilidade de localização para a implantação do parque nesta propriedade, e 

verificado com o setor público local se na propriedade poderia ser instalado tal 

empreendimento, se o mesmo não teria nenhum embargo.  

 Os resultados fizeram com que se confirmasse a escolha do local para a propriedade. 

Esta possui 57.983 metros quadrados de área, contando com uma área de campo e outra de 

mata nativa. Assim, a figura abaixo representa a área do Parque e suas dimensões: 
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Figura 11 – Área do parque 

 

Fonte: Google Maps. 

 

4.2.6 Descrição da estrutura física e layout 

 

  O parque possui área total de 57.983 metros quadrados, e dessa metragem diversas 

áreas serão utilizadas nas atividades oferecidas para o lazer dos clientes. As áreas de lazer 

serão divididas em seções, as quais atenderão todos os tipos de clientes, pois o parque 

oferecerá atividades para todos os gostos e idades.  

  O desenho abaixo apresenta a planta do Parque. 
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Figura 12 – Planta do Parque 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 Legenda: 

S.A Esporte 

S.B Tradicionalismo 

S.C Aventura 

S.D Animais 

S.E Família 

S.F Confinamento 

S.G Estacionamento 

S.H Lanchonete  

S.I Sanitários  

 

 Dentre as divisões do parque os clientes encontrarão as seguintes seções com suas 

respectivas atividades: 

● Área dos esportes (S.A): conta com uma quadra de futebol de areia, uma quadra de 

vôlei de areia e dois quiosques equipados para churrasco, os banheiros que são próximos a 

essa área possuem vestiário para o uso dos clientes, conforme o desenho abaixo: 
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Figura 13 – Área Esportiva  

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

● Área destinada às atividades campeiras e tradicionalistas (S. B): que contará com uma 

cancha de laço comprido, com corredor para circulação de animais, mangueiras e bretes. 

Espaço para chimarrão, e prática de vaca parada para crianças. Conterá ainda um salão que 

contará com cozinha campeira, para realização de pequenos eventos particulares, espaço para 

fogo de chão. 

 

Figura 14 – Cancha de Laço Comprido  

 

Fonte: elaborado pela autora 
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● Área aventura (Seção C): espaço para trilha no meio da mata nativa e arvorismo 

 

Figura 15 – Área de aventura 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

● Área animal (Seção D): baias dos cavalos, galinheiro, cercado das ovelhas, área de 

amamentação das ovelhas. 

 

Figura 16 – Área animal 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

● Área família (Seção E): espaço para chimarrão, área de piquenique, playground para 

crianças, ciclismo infantil, playground inflável e salão de festa para locação. 
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Figura 17 – Área familiar  

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

● Lanchonete. 

 

Figura 18 - Lanchonete 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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● Área de estacionamento. 

 

Figura 19 – Estacionamento  

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

● Sanitários. 

 

Figura 20 – Sanitários  

 

Fonte: elaborado pela autora 
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 Área de confinamento do gado 

 

Figura 21 – Área de confinamento  

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

4.2.7 Layout da logomarca 

 

  O Layout da marca foi criado pela própria sócia proprietária Rohana Poletto de 

Andrade, sua definição traz como figura principal um cavalo desconstruído em seus contornos 

a cor ouro, simbolizando prosperidade e riqueza, e o cavalo, além de remeter as atividades 

encontradas no parque e o foco das tradições Gaúchas, traz como significado montaria do 

homem, sendo que o cavalo tem o seu destino interligado ao dos seres humanos, durante o 

dia, é o cavaleiro que conduz o cavalo, mas à noite é o cavalo que na escuridão dirige os 

destinos do cavaleiro tornando seu guia, símbolo de força, resistência e lealdade. 

  A cor predominante como fundo da logo marca tem o preto que remete classe e 

sofisticação, trazendo valor ao design. Essa logo será sobreposta a um ripado de madeira 

envelhecida a qual remeterá a essência rustica do campo. O escrito em branco com formato 

simples e legível facilitará ao cliente fixar a marca do Parque. 
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Figura 22 - Logomarca 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

4.3 ANÁLISE DE MERCADO 

   

  A empresa faz parte do setor de serviços, no mercado de lazer e entretenimento com 

alvo nas famílias. A abrangência geográfica da empresa inicialmente será focada para a 

cidade de Tapejara-RS. 

  O mercado de lazer na cidade é muito pouco explorado, principalmente o lazer voltado 

às famílias, com atividades elaboradas e diferenciadas. Com esse mercado mostrando altas 

taxas de crescimento, é o que motiva os empreendedores a investir no ramo. 

 Pesquisas apontam que o lazer saudável pode aumentar a perspectiva de vida em até 

sete anos, aquela atividade diferente, o “fugir da rotina”, interagir com pessoas, dar um tempo 

no estresse do trabalho, curtir mais a família, fazer uma caminhada ou pedalada leve ao ar 

livre aumenta a expectativa de vida independentemente da intensidade do exercício, 

concluíram pesquisadores da Universidade de Harvard e do Instituto Nacional de Saúde.  

 Os brasileiros estão mesmo apostando em organizar o orçamento deixando um 

dinheiro disponível para o lazer familiar. Uma pesquisa feita em 2013 mostrou um aumento 

em 13% nos gastos com lazer. Segundo cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (Dieese) do Paraná, feito a pedido da Gazeta do Povo, os gastos 

com lazer consomem, em média, 12,7% do orçamento dos moradores de Curitiba (GAZETA 

DO POVO, 2013). No Brasil, o peso médio do lazer é um pouco menor 12,1%. Baseada no 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses, a estimativa do Dieese 

mostra que 12 dos 16 principais itens de lazer subiram acima da inflação registrada no período 

em Curitiba, que foi de 6,27%. Além de recreação, também foram considerados os itens 

referentes à alimentação fora de casa. 



62 

 

  

 Por outro lado, se formos analisar hoje, em tempos de pandemia, um caso raro de 

acontecer como o que ocorreu no ano de 2020, a área do turismo e lazer foi bastante afetada, 

com a população não saindo de casa, e esse mercado ficou bastante desassistido, meses sem 

clientes, mas a população também está com sentimentos e demandas reprimidas pelo 

confinamento, acredita-se que quando terminar a pandemia,  como os devidos cuidados, tudo 

reabrirá e a expectativa é que esse mercado reabra com alta demanda, pois as pessoas estão 

sentindo necessidades de usufruir de lugares agradáveis que lhes proporcionem prazer e lazer. 

  Pesquisas pós-pandemia indicam o setor de lazer e bem-estar como promissor, pois a 

população adquiriu o conhecimento com a pandemia, que corpo e mente saudável faz tudo 

funcionar bem, além de qualidade de vida, proporciona bem-estar e o lazer está totalmente 

ligado com essa função. 

 

4.3.1 Análise regional de mercado 

 

 Atualmente no município não há muitas opções para as famílias em seus dias de 

descanso e lazer, os locais com estrutura para essas atividades é o parque municipal de 

rodeios, as praças municipais, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, além de alguns balneários, 

particulares que estão instalados no município. 

 Turismo regional e rural também é um mercado que está relacionado diretamente com 

o ramo do negócio, este, ainda pode se dizer que não tem forte alcance na região, porém 

sabendo do potencial e importância para o município o poder público vem trabalhando em 

projetos que farão fomentar esse mercado. 

 Segundo o que trouxe de informação um site de notícias locais, em 2019 teve início o 

projeto com o intuito de criar uma rota turística com os principais pontos turísticos do 

município de Tapejara, onde reuniram-se sociedade civil, servidores públicos, representantes 

de entidades, Sindicato Rural e EMATER Tapejara. Turismo rural é uma modalidade de 

turismo que tem por objetivo, permitir a todos os tapejarenses e visitantes um contato direto e 

genuíno com a natureza, a agricultura e as tradições locais, através de momentos de lazer e 

conhecimento em ambiente familiar rural. 

 A rota contempla os seguintes pontos, Parque de Rodeios Angelo Eugenio Dametto, 

Igreja Matriz e Gruta Nossa Senhora de Lourdes, café italiano no museu do Circolo Trentino, 

Agroindústria Sabores da Colônia, no Jardim da Dona Ignez Corso em Linha 4, almoço no 

Nelson Scariot, na Cachoeira Média, Balneário Água Azul e Parque Tur Poço Redondo. 
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 Sabendo da importância do projeto para o desenvolvimento do parque, foi buscado se 

inteirar mais sobre o assunto com a prefeitura, a qual informou que se quiséssemos incluir o 

Parque de Atividades Rurais E Lazer MC na rota de turismo rural de Tapejara-RS, precisaria 

preencher um formulário, e uma equipe se deslocaria até o parque, para então fazer uma 

visita, analisando se ele se enquadraria nos parâmetros exigidos pelo turismo do município, se 

o mesmo fosse aprovado seria incluído na rota de turismo rural do município. 

 O mesmo site de notícias descreve no ponto de vista do prefeito e do presidente da 

câmara municipal de sobre o potencial que a cidade tem, “Tapejara RS se destaca por ser uma 

terra próspera e acolhedora, com certeza nossas belezas e encantos levarão o nome de 

Tapejara país a fora”, disse o prefeito Vilmar Merotto. O presidente da Câmara de 

Vereadores, Volmir Danelli destacou que isso é motivo de alegria e orgulho, "Presenciar o 

lançamento da Rota Turística Encantos e Sabores, comprova a força e o desenvolvimento do 

nosso município, que é lindo e repleto de belezas naturais, seu povo empreendedor certamente 

desse projeto um sucesso”. 

 Para o empreendimento será de grande importância estar participando da rota turística 

rural da cidade, pela divulgação da localização em sites e mídias do município, atingindo um 

público que as mídias do Parque não atingiram. 

 

4.3.2 Análise da concorrência 

 

  Para a análise da concorrência, foi realizado um levantamento de locais que ofereçam 

atividades e espaço para o lazer familiar na cidade de Tapejara RS, sejam eles com atividades 

semelhantes as oferecidas no parque, pagas ou não. 

  Possíveis concorrentes onde o cliente não paga para usufruir de sua estrutura, são 

lugares públicos pertencentes ao município. Entre eles, encontram-se: 

● Parque municipal de rodeios Angelo Eugenio Dametto: abrigando uma das maiores 

pistas de laço do Estado e com infraestrutura para festas e ampla área para camping e 

prática de esportes. No parque também está localizado o Motódromo Municipal 

Paulinho Chiaparini com pista de motocross e velocross. Localiza-se no Bairro Nazaré 

e é ocupado por centenas de pessoas, principalmente nos finais de semana, que 

aproveitam o espaço para reunir-se e compartilhar momentos agradáveis, utilizando a 

infraestrutura de churrasqueiras e quiosques do local. Porém deixa a desejar na 

estrutura dos banheiros, que além de poucos, a limpeza não é frequente. A grande 
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movimentação aos finais de semana impede que pessoas que estão em busca de paz e 

tranquilidade, achem um espaço para descansarem em virtude do barulho e sons 

automotivos em volume descontrolado, sem contar o trânsito de veículos dentro do 

parque. 

● Gruta Nossa Senhora de Lurdes: Possui estrutura para festas e um ambiente arborizado 

bastante agradável, abrigando uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Localiza-se 

na Rua Amâncio Cardoso, na sede do município, porém não tem estrutura para 

crianças e os banheiros estão quase sempre fechados. 

● Praça Municipal central: Localizada no Centro de Tapejara possui área de lazer, 

banheiros, parquinho infantil e equipamentos de ginástica ao ar livre, no local possui 

playground para crianças até 8 anos, não tendo outra forma de diversão para maiores 

dessa idade. 

● Praça Lucélia Poletto: Localizada no Centro de Tapejara possui uma grande área de 

lazer, banheiros, parquinho infantil e equipamentos de ginástica ao ar livre, 

oportunizando lazer a comunidade. Aos sábados e domingos o local costuma ser 

ocupado por um grande número de jovens. É bem localizado no centro da cidade, 

porém o local é pequeno, conta com poucas atividades para o convívio familiar. 

 Há possíveis concorrentes com atividades pagas, conforme as informações completas  

disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS. Dentre eles, destacam-se: 

● Balneário Paraíso: está localizado em Linha Marchiori, interior de Tapejara. Suas 

atividades iniciaram no ano de 1995 com o intuito de proporcionar lazer e diversão 

para seus clientes e amigos. Sua estrutura conta com uma piscina adulta e um tobogã, 

uma piscina infantil, campo de futebol 7, cancha de bochas, ampla área coberta com 

serviços de copa e cozinha e uma vasta área de camping com mesas e churrasqueiras. 

Nas redes sociais o balneário ostenta seus lanches diferenciados oferecidos no bar da 

piscina como hambúrguer artesanal, sucos naturais, fritas com cheddar bacon e pastel, 

a entrada no parque é cobrada bem como também é cobrado a entrada do cliente na 

piscina, o funcionamento do parque é somente no verão e além das piscinas não 

dispõem de nem uma outra atividade extra, ao entrarmos em contato para maiores 

informações, os proprietários foram bem receptivos. O acesso até o balneário é pela 

estrada de chão, a distância do centro da cidade fica em torno de 8 km. 

● Balneário Água Azul: iniciou suas atividades no dia 1º maio de 2001. No local, as 

pessoas podem estar em contato com a natureza, possui área de camping, piscinas, 



65 

 

  

parque infantil e campo de futebol sete e cabanas mobiliadas para o aluguel de diárias. 

O Balneário Água Azul está localizado na ERS 463, Km 4,5, em São Domingos, 

Tapejara. O balneário, cobra a entrada de seus visitantes no parque e com esse valor 

pago o cliente já tem direito a entrar nas piscinas e usufruir de toda a estrutura do 

parque, menos das cabanas que as diárias são apenas por reserva antecipada. Nas redes 

sociais do balneário não há muita informação sobre o local, mas há várias marcações 

de clientes usufruindo da estrutura. Ao entrarmos em contato com balneário para 

sabermos os valores praticados e as atividades oferecidas, o proprietário foi simpático 

e nos deu as informações desejadas informando que o parque funciona apenas na 

temporada do verão. Para os clientes chegarem até o balneário a estrada é totalmente 

asfaltada ficando apenas a 5,5 km do centro da cidade. 

● Balneário Poço Redondo: Localizado na Comunidade do Caravágio, no Rio 

Carreteiro, o espaço oferece área de lazer próximo a natureza, com churrasqueiras, 

espaço para camping, trilhas e local para banho no rio com trampolim. Não foram 

encontradas muitas informações sobre o local, apenas que é cobrado entrada dos 

visitantes, que em suas atividades tem área de camping e churrasqueira. O contato com 

o balneário é bastante restrito, pois lá o sinal de telefone é muito ruim para falar com o 

atual administrador é muito difícil. O acesso até o balneário é misto, tendo vias 

asfaltadas e de estrada de chão, fica a 12km do centro da cidade. 

 Em uma visão geral da concorrência, todas oferecem áreas de lazer para os 

frequentadores, porém as atividades não pagas deixam a desejar no quesito infraestrutura e 

organização, já as atividades pagas possuem boa estrutura, porém há quesitos que nos 

diferenciam delas, como a cobrança de entrada no parque, a distância e a facilidade do acesso 

ao Parque, as atividades elaboradas para todos os gostos e idades bem como o parque está 

aberto o ano todo tendo diversificação de atividades para cada estação do ano. 

 

4.3.3 Descrição do público-alvo 

 

  Para a descrição do público-alvo, foram utilizados critérios demográficos e 

geográficos, pessoas residentes da cidade de Tapejara RS, pertencentes a todas as classes 

sociais. 
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 Como critérios psicográficos e comportamentais pode-se citar as pessoas que estejam 

em busca de um lugar diferenciado para seus dias de descanso e lazer, com atividades 

elaboradas voltadas a todas as idades. 

A relação público-alvo e atividades que serão disponibilizadas pela empresa, podem 

ser organizadas da seguinte forma: 

● Famílias com filhos, que buscam um lugar de lazer tranquilo e agradável com 

atividades seguras e diversificadas voltadas às crianças de todas as idades. Ou até 

mesmo as famílias que gostariam de criar seus filhos com uma interação direta com os 

animais da roça não têm acesso no seu dia a dia. 

● Pessoas que costumam se reunir com amigos ou familiares para desfrutar dos 

melhores momentos da vida, buscando fugir da rotina do dia a dia da cidade indo a 

lugares que possam relaxar e estar próximos à natureza. 

● Grupos de amigos que gostam da prática de futebol e vôlei de areia e querem um lugar 

diferenciado, estruturado e tranquilo para seus encontros. 

● Praticantes e amantes do laço comprido e do tradicionalismo gaúcho, que estão à 

procura de um lugar para seus treinos e encontros.    

● Grupos de alunos, para passar um dia agradável em meio a natureza, fazer uma 

interação com os animais, fazer estudo ou uma confraternização. 

 

4.3.4 Pesquisa de necessidade do cliente 

 

  Foi elaborado um questionário para analisar a viabilidade do negócio, preferência do 

possível público-alvo local, valor que o mesmo está disposto a pagar pelas atividades 

oferecidas, se está ou não disposto a pagar pelas atividades oferecidas. Para isso foi utilizado 

o Google Forms como plataforma de criação e canal de disseminação ao público. A pesquisa 

foi respondida por moradores do município de Tapejara RS, os quais são famílias que 

possuem filhos estudando na rede pública e particular de ensino do município. 

 Dos questionários enviados, foram recebidos 154 retornos, o número de retorno dos 

questionários está acima do mínimo necessário, conforme mencionado anteriormente na 

metodologia do presente trabalho que traz o cálculo estimado de 114 retornos, as respostar 

obtidas estão apresentadas no gráfico abaixo, respostas estas que conferem um grau de 

confiabilidade de 90%: 
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 É importante saber qual a faixa etária de público que estamos atingindo, sendo assim 

foi estipulado uma pergunta questionando qual a idade da pessoa que está respondendo o 

questionário. Tendo em vista que este questionário foi enviado para o grupo de WhatsApp dos 

pais das escolas, o esperado é que quem esteja respondendo seja, pai, mãe ou um responsável 

pelo aluno. Sendo assim, serão de inteira relevância os resultados a ser mensurados. 

 

Figura 23 – Faixa etária 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 A idade das pessoas que responderam o questionário ficou entre 21 a 40 anos somando 

um percentual de 58,5%, visto isso podemos dizer que o público que está participando da 

pesquisa são pessoas jovens. 

 Acredita-se que o público com maior interesse em frequentar o parque está residindo 

na área urbana do município, pelo fato de moradores da área rural estarem em contato diário 

com muitas das atividades oferecidas, podendo não se tornarem um atrativo para visita ao 

Parque. Sendo assim a pergunta abaixo, indicará a onde está residindo a maioria da nossa 

população em amostra. 

 

Figura 24 – Área de residência  

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  Das pessoas que responderam o questionário, a maioria reside na área urbana do 

município de Tapejara RS, sendo essa maioria uma parcela de 81,2%. 
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  Como o parque oferece várias atividades voltadas a grupos e à crianças, é interessante 

saber qual a faixa etária de idade das crianças, para então ser definido as atividades ofertadas. 

 

Figura 25 – Filhos menores de 18 anos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

   

  A maioria dos respondentes possui de 1 a 2 filhos menores de 18 anos, somando um 

total de 60% das respostas. As idades das crianças giram em torno de uma média idade de 0 a 

12 anos. 

  O conhecimento da renda familiar das pessoas que estão respondendo o questionário 

se torna relevante para podermos saber em que medida a população terá condições financeiras 

de frequentar tais atividades. 

 

Figura 26 – Renda mensal 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

  A renda das famílias que responderam o questionário é bem variada e está equilibrada 

em várias faixas etárias, porém destacam-se com 28,6% de renda familiar de cinco a seis 

salários mínimos. 
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  Depois de conhecermos um pouco sobre o perfil do público pesquisado, o foco muda 

para o gosto por atividades externas e de lazer. A Resposta dessa pergunta é de extrema 

relevância para sabermos se a futuro ou não na implantação desse projeto. 

 

Figura 27 – Gosto por atividades externas e de lazer 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

   

  Saber que as famílias Tapejarenses têm uma grande aceitação por atividades em meio 

a natureza e com integração com animais, mostra que estamos na direção certa. Foram 96,7% 

das pessoas que responderam o questionário marcando que gostam desse tipo de atividade de 

lazer, a qual envolve a natureza, animais e o ambiente externo. 

  Aprofundando mais no estilo de vida das famílias a pergunta a seguir refere-se à 

frequência em que a família costuma praticar atividades voltadas ao lazer que são pagas. 

  

 

Figura 28 – Frequência costume de praticar atividades de lazer 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

  O gráfico mostra que existe uma frequência expressiva na da população que participou 

da pesquisa na prática de atividades externas pagas, apontando assim bons indicadores para a 

implantação do empreendimento. 



70 

 

  

  A proposta da implantação do Parque foi mencionada para saber se haveria ou não 

interesse em visitá-lo. 

 

Figura 29 – Interesse em visitar o parque 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

  A aceitação pela proposta do parque foi muito satisfatória, teve grandes índices de 

aceitação pelas pessoas que responderam o questionário, sendo que 88,9% destas 

responderam que frequentam o parque. 

  Mencionando sobre as possíveis atividades que seriam encontradas no parque as 

pessoas que estava respondendo o questionário deveriam escolher com quais atividades se 

identificavam podendo ser escolhido mais do que uma opção, isso mostra ao empresário em 

quais atividades precisam de maior foco. 

 

Figura 30 – Atividades do parque 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

 Nesse quesito atividades, destacou-se passeio a cavalo, trilhas, piqueniques, café 

colonial, pesque e pague, lace e pague, playground, quadra de futebol e vôlei de areia. 
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 Tendo o conhecimento que há interesse da população em frequentar atividades como 

as propostas, bem como que a população pesquisada gosta desse tipo de atividades, buscou-se 

saber o quanto esse público estava disposto a pagar por tais atividades. 

 

Figura 31 – Disposição para pagar pelas atividades  

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Enquanto 57,2% da população optou que pagaria de R$50,00 a R$100,00 reais, 44,8% 

está disposta a desembolsar mais por tais atividades, o que motiva o empreendedor em inovar 

nas modalidades de atividades oferecidas. 

  A sugestão do público alvo também foi requisitada, atividades que poderiam ter no 

Parque, pois ali poderiam surgir ideias que não haviam sido pensadas, inúmeras surgiram, 

dentre elas algumas repetidas, das relevantes a se mencionar que chamaram então a atenção 

dos empreendedores foi, espaço para meditação, local seguro onde as crianças poderiam andar 

de skate, bicicleta ou patins, espaço para tomar um chimarrão em meio a natureza com espaço 

para brincadeiras, passeios de quadrículo, atividades de artesanato, paintball, dias de campo, 

almoços e jantares típicos da cultura gaúcha, brinquedos infláveis cama elástica e piscina de 

bolinhas. 

 A partir da pesquisa, foi possível concluir que a maioria dos participantes tem 

preferência por atividades de lazer praticadas em ambientes externos, em meio à natureza. 

Tem uma maior aceitação em praticar atividades pagas entre R$50,00 a R$100,00. Sendo 

assim com esse resultado é possível afirmar à viabilidade de aceitação do público a proposta 

do negócio. 
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4.3.5 Descrição dos possíveis fornecedores 

 

  Para iniciarmos e mantermos o negócio será necessário possuir uma lista de 

fornecedores, um contato direto com eles é de grande importância para manter uma relação de 

parceria. 

  Um negócio que se inicia precisa de parceiros é no bom relacionamento com o 

fornecedor que essa parceria pode acontecer e trazer benefícios para ambas as partes, além 

disso, as duas partes conquistam credibilidade no mercado, o que pode atrair ainda mais 

clientes tanto para o fornecedor quanto para a empresa que compra seus produtos. 

  Na parte do bar e lanchonete, precisa-se de bons fornecedores de bebidas e produtos 

de qualidade para a fabricação dos lanches, foi selecionado como fornecedor de bebidas o 

Comércio de Bebidas Kadini, para a confecção dos sucos naturais as polpas congeladas do 

comércio Arco Alimentos, para a confecção dos lanches serão utilizados alguns dos produtos 

pré-fabricados, e como empresa parceira desses produtos foi selecionado a Padaria Cia do 

Pão, outros mantimentos serão adquiridos no Atacarejo Danieli e Menon Comércio de 

Representações LTDA. 

 Produtos de limpeza, higiene e manutenção do parque serão adquiridos na Limpar e 

Cia e Menon Comércio de Representações LTDA.  

 Os produtos de veterinária e medicamentos para os animais bem como o 

acompanhamento veterinário ficarão a cargo da empresa Favet veterinária e agropecuária cujo 

veterinário responsável é Fabricio Ferrenzi. As rações e alimentação para os animais do 

parque serão adquiridos nas empresas Vicato, Cotapel e Agrodanieli. 

 Segue abaixo a lista com fornecedores e contatos: 

 

Quadro 6 – Lista de fornecedores  

Serviço Fornecedor Endereço Cidade Telefone para 

contato 

Fornecimento de 

bebidas 

Comércio de 

Bebidas Kadini 

LTDA 

R. Manoel 

Teixeira, 108 

Tapejara RS 

 

(54)3344-1171 

Fornecedor de 

polpa de fruta 

congelada  

Arco Alimentos R. SD 01 Distrito 

industrial João 

Fortuna 

Tapejara RS (54)3344-1828 
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Doces e salgados Cia do Pão R. Osvaldo Cruz, 

300 

Tapejara RS (54)3344-1805 

Insumos para 

cozinha/ limpeza 

e higiene 

Atacarejo Danieli R. Luís Sitta, 436 Tapejara RS (54)3344-2300 

Insumos para 

cozinha/ limpeza 

e higiene 

Menon Comércio 

de 

Representações 

LTDA 

R. Santo 

Bombarda 

Sananduva RS (54)3343-8300 

Limpeza e 

higiene 

Limpar e CIA R. do Comércio, 

879 

Tapejara RS (54)3344-3174 

Alimentação 

animal 

Agrodanieli 

Produtos 

Av Valdo Nunes 

Vieira, 343 

Tapejara RS (54)3344-4200 

Alimentação 

animal 

COTAPEL Av Sete de 

Setembro,2155 

Tapejara RS (54)3344-1588 

Alimentação 

animal 

Vicato Alimentos R. Dr. João 

Silveira Neto, 106 

Sananduva RS (54) 3343-8000 

Medicamentos e 

acompanhamento 

veterinário 

Fahvet 

Agropecuaria e 

Veterinária 

R. Angelo 

Dalzoto, 505 

Tapejara RS (54)99977-1821 

Terceirização de 

limpeza 

 PeZ Limpeza Rua Quinze de 

novembro 

Tapejara RS (54)3344-2242 

Terceirização de 

decoração para 

festas 

Cellebrar R. Quinze de 

novembro 

Tapejara RS (54)99639-6392 

Terceirização de 

som e luz para 

festas  

Áudio som e luz  Av Sete de 

Setembro  

Tapejara RS (54)99640-8280 

Fonte: elaborado pela autora. 
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4.4 PLANO ESTRATÉGICO 

 

4.4.1 Missão, Visão e Valores 

 

  A missão é proporcionar dias agradáveis de descanso e lazer, com serviços 

diferenciados, oportunizando ao cliente uma experiência única. 

  A visão é ser referência na cidade de Tapejara RS no quesito lazer e entretenimento. 

  Os valores que norteiam o negócio são a transparência e comprometimento; a 

adaptabilidade; o foco no cliente e a criatividade e inovação. 

 

4.4.2 Análise SWOT 

 

  Foi realizada a SWOT do negócio, em que é feita a análise das forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. As forças e fraquezas do negócio são analisadas a partir de fatores 

internos da organização, já as oportunidades e ameaças do negócio estão relacionadas a 

fatores externos que influenciam a organização. 

  As principais forças internas detectadas que impactam a organização são: 

infraestrutura; experiência dos sócios nas atividades oferecidas no parque, atendimento ao 

cliente; parcerias; inovação nas atividades; marketing; eventos. 

 Fraquezas internas identificadas: a maioria dos espaços ser ao ar livre; equipe inicial 

pequena; necessidade de utilização de transporte próprio para o deslocamento até o Parque 

(equipe de funcionários); falta de mão de obra especializada para alguns setores. 

 Quanto às oportunidades externas: o crescimento da procura por espaços de lazer; a 

cidades está desassistida de espaços e atividades como as oferecidas no Parque; a localização 

próxima a cidade e vias de acesso asfaltadas.  

 As ameaças externas identificadas foram: crise econômica sofrida devido a pandemia; 

concorrência da cidade, oferta de outras atividades de lazer na cidade (pagas ou não pagas);  
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Figura 32 – SWOT  

 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

 A partir dessa análise do ambiente externo e interno da organização pela matriz 

SWOT, foram formuladas estratégias para minimizar a ação das fraquezas e ameaças e 

enfatizar as forças e oportunidades. 

 Entre as ações para minimizar as ameaças e fraquezas podemos destacar: 

 

Quadro 7 – Fraqueza ação para minimizar  

Fraquezas Ações para minimizar  

- A maioria dos espaços ser ao ar livre; - Nesta parte entra a equipe de desenvolvimento 

de atividades, para dias chuvosos e de frio 

intenso, serão elaboradas atividades dentro das 

áreas cobertas do parque, otimizando os espaços 

e proporcionando atividades criativas que 

envolvam os clientes. 

- As atividades podem ser elaboradas, perante 

consulta antecipada da previsão do tempo, com 

esse conhecimento o marketing poderá divulgar 

as atividades nas redes sociais despertando o 

interesse do público.  
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 - Equipe inicial pequena; -Com o treinamento e capacitação adequados 

essa equipe dará conta da demanda sem esforço. 

-Necessidade de utilização de transporte próprio 

para o deslocamento até o Parque (equipe de 

funcionários); 

 

- Como a equipe é pequena e a distância da 

cidade também, poderá ser reversado os 

veículos, se deslocando até o parque com apenas 

um carro. 

- Falta de mão de obra especializada para alguns 

setores 

 

 

-Experiência dos gestores nas atividades, troca 

de experiência e formação dos funcionários. 

- A falta de experiência por parte do funcionário 

pode se tornar um ponto positivo, pois o gestor 

poderá ensiná-lo do seu jeito como deve 

proceder nas atividades. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 8 – Ameaça ação para minimizar 

Ameaças Ações para minimizar  

- Crise econômica sofrida devido a pandemia;   

- Para driblar a crise econômica serão feitas 

promoções de atividades 

-Concorrência da cidade, oferta de outras 

atividades de lazer na cidade (pagas ou não 

pagas); 

 

-Para minimizar a concorrência irão ser 

realizadas ações para destacar diversidade de 

atividades oferecidas, bem como a qualidade no 

atendimento com o cliente e nos lanches 

oferecidos. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

  O setor de Marketing do Parque realizará ações de alavancagem para as oportunidades   

e forças mencionadas na matriz SWOT, essas já estão a nosso favor, porém precisam ser 

mencionadas para serem lembradas pelos clientes. 
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Quadro 9 – Oportunidade ação para alavancar 

Oportunidades Ações de alavancagem. 

- O crescimento da procura por espaços de lazer; 

 -A cidades está desassistida de espaços e 

atividades como as oferecidas no Parque; 

-Ações que despertem a curiosidade dos clientes 

pelas atividades, trazendo-os até o Parque. 

- Organizar uma grande inauguração, em 

parceria com os fornecedores parceiros, fazendo 

com que as pessoas venham até o parque e 

conheçam a estrutura que temos a oferecer. 

-A localização próxima a cidade e vias de acesso 

asfaltadas.  

-Fazer marketing voltado a localização que é 

próxima da cidade e de fácil acesso   

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 10 – Força ação para alavancar 

Forças Ações de alavancagem. 

-Infraestrutura;  - Após pronto, o parque terá uma excelente 

infraestrutura, para atividades de todos os 

gostos. A organização de eventos específicos 

como, por exemplo, torneios de vôlei de areia ou 

até torneios de laço pode ajudar a trazer novos 

clientes para o Parque.  

-Experiência dos sócios nas atividades 

oferecidas no parque, atendimento ao cliente; 

- A Experiência dos sócios proprietários em 

relação às atividades, fará com que seja feito 

ações para formar a equipe de colaboradores, 

fazendo com que o cliente sinta-se em um 

ambiente agradável que realmente lhe 

proporcionará o descanso e lazer almejado. 

-Parcerias;  -A formação de parcerias tanto com clientes 

quanto com fornecedores, trará benefícios para o 

futuro da organização. Com fornecedores irá 

garantir com que os valores dos produtos sejam 

negociados de modo que resultará em um melhor 



78 

 

  

valor da mercadoria ao consumidor final, 

motivando assim o mesmo a consumir. 

Quanto a parceria com clientes, a ideia é manter 

uma relação com escolas e entidades, 

diferenciando os valores para eles, para que as 

mesmas tragam seus alunos e participantes para 

fazerem suas confraternizações ou passeios de 

estudo no Parque, ficando assim conhecido por 

um número maior de pessoas, podendo despertar 

assim o interesse no retorno   

- Inovação nas atividades; marketing;  

 

- A divulgação pelo marketing das buscas por 

inovações e por atividades diferentes, acredita-se 

que irão despertar a curiosidade do público, 

trazendo-o para o Parque. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.4.3 Plano de ação 

 

 Um plano de ação é uma forma organizada e que segue uma metodologia definida 

para definir metas e objetivos, as atividades que devem ser realizadas, apontar os responsáveis 

por desenvolver cada uma delas e acompanhar o andamento de um projeto, para que se possa 

atingir os melhores resultados. 

 Pensando nisso foi traçado um plano de ação para o Parque de Atividades Rurais MC, 

seguindo o modelo da planilha 5W2H, trata- se de uma ferramenta administrativa que pode 

ser utilizada por toda e qualquer empresa, sua análise possui a finalidade de auxiliar na 

elaboração de planos de ação, como uma espécie de check-list que aumenta a clareza do 

colaborador sobre suas atividades, conforme demonstrado na planilha 5W2H: 
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Quadro 11 – 5w2h  

Tabela 5W2H 

Are 5 W 2 H 

  O que? 

(what?) 

Por que? 

(why?) 

Onde? 

(where?) 

Quem? 

(who?) 

Quando? 

(when?) 

Como? 

(how?) 

Quanto? 

(how much?) 

Infra 

Estrut

ura 

-Fazer a 

pintura e 

manutenção 

da estrutura. 

  

-Para manter o 

parque com 

boa aparência. 

-Nas 

benfei-

torias 

 do 

Parque. 

Gestores. 

  

-Uma vez 

por ano. 

-Contratar 

equipe 

especializada. 

  

R$6.000,00 

-Inovações 

nas 

benfeitorias 

do parque. 

-Para agregar 

mais 

atividades. 

-No 

Parque. 

Gestores. -Uma vez 

a cada 5 

anos. 

-Contratar 

arquiteta 

Contratar 

equipe de 

construção. 

R$30.000,00 

-Aquisição de 

novos 

animais. 

  

-Para a 

atividade de 

lace e pague o 

parque 

precisará ter 

uma 

rotatividade de 

animais. 

-No 

Parque 

setor de 

Atividade

s Tradi-

cionalis-

tas. 

Gestores. -Uma vez 

a cada 6 

meses. 

-Fazer a venda 

dos animais que 

já não servem 

para a atividade 

do laço e 

adquirir novos 

animais. 

R$5.000,00 
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Produ

to 

- Fazer o 

lançamento de 

uma atividade 

nova no 

Parque. 

-Para motivar 

os clientes a 

frequentarem. 

- No 

Parque. 

Gestores 

colabora-

dores. 

-Uma vez 

por ano. 

-Fazer uma 

pesquisa de 

mercado. 

-Fazer a escolha 

de uma 

atividade 

- Verificar a 

viabilidade da 

implantação 

-Fazer a 

implantação da 

nova atividade 

R$5000,00 

- Fazer o 

lançamento de 

novos 

produtos na 

lanchonete do 

Parque. 

-Para atrair 

cliente. 

-Na 

lanchonet

e do 

Parque. 

Gestores 

Colabora

-dores. 

-Uma vez 

a cada seis 

meses. 

- Pesquisa com 

clientes 

- Testes de 

receitas 

-Escolha do 

lançamento de 

acordo com a 

estação do ano 

- Mudança nos 

cardápios. 

R$500,00 

Colab

orado

res 

-Alinhar os 

colaboradores 

aos objetivos 

da empresa de 

forma 

transparente e 

periódica. 

-Para manter o 

bom 

relacionamento 

e comunicação 

dentro da 

organização 

- Manter o 

padrão 

desejado de 

atendimento 

aos clientes. 

  

- Setor 

opera-

cional do 

Parque. 

- 

Gestores 

-Uma vez 

por mês 

- Realizando 

reuniões com a 

equipe. 

- Cada equipe 

deverá 

apresentar um 

relatório do 

período, bem 

como trazer 

dificuldades e 

sugestões para 

melhoria. 

- Realizando 

treinamentos da 

equipe. 

R$200,00 
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Forne

cedor

es e 

parcei

ros 

- Manter 

 um contato 

frequente com 

fornecedores/ 

parceiros. 

- Sempre estar 

em busca de 

novos 

parceiros. 

-Para manter o 

bom relaciona-

mento com 

fornecedores. 

-Estar sempre 

por dentro de 

lançamentos, e 

atualizações. 

-Criar novas 

oportunidades. 

- No 

 Mercado 

-

Gestores 

- Uma vez 

por mês 

- Marcar 

encontros com 

fornecedores/ 

parceiro 

-Fazer um 

mapeamento da 

frequência que 

é buscado o 

serviço de cada 

fornecedor. 

-Fazer um 

levantamento de 

fornecedores 

com mesma 

oferta de 

produtos para 

um possível 

contato 

  

R$50,00 

Pro-

moçã

o da 

marca 

-Realizar a 

promoção da 

marca do 

Parque na 

Cidade de 

Tapejara RS 

-Para tornar o 

parque 

conhecido, 

atraindo assim 

novos clientes. 

-Redes 

sociais: 

Facebook 

Instagram 

-Rádios 

locais   

-Panfle-

tagem 

-Mar- 

keting 

- Todos os 

dias 

- Fazer a 

atualização das 

páginas (redes 

sociais) 

-Criar 

promoções e 

sorteios para 

divulgação. 

-Formular 

textos para as 

propagandas de 

rádio criativos e 

atrativos. 

- Confeccionar 

flyers  para 

panfletagem 

R$700,00 

(mensal) 
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Client

es 

- Obter no 

mínimo 80% 

de satisfação 

dos clientes 

- Manter o 

nível de 

qualidade do 

Parque 

-No 

Parque 

- 

Gestores 

- Uma vez 

por mês 

- Realizar 

pesquisas 

frequentes de 

satisfação do 

cliente. 

- Expor pontos 

fracos 

apontados da 

empresa, nas 

reuniões da 

equipe, para 

então achar uma 

solução para os 

mesmos. 

- Contabilizar 

questionários 

para verificar 

nível de 

satisfação dos 

clientes. 

R$20,00 

Inova

ções 

-Fazer 

pesquisas 

frequentes de 

inovações e 

atualizações  

do mercado. 

- Para manter 

as atividades 

do parque 

atualizadas 

com as 

inovações do 

mercado e 

concorrentes . 

-No 

mercado 

- 

Gestores 

- Uma vez 

a cada seis 

meses 

- Visitar feiras 

no mercado de 

lazer e turismo. 

- Pesquisar 

concorrentes de 

outros 

municípios, 

para ver quais 

as atualizações. 

- Fazer visitas e 

testar as 

atividades que 

mais chamaram 

atenção na 

concorrência, 

para buscar 

possíveis ideias 

de atividades 

para o Parque 

-Buscar trazer 

ideias de 

eventos e 

propostas 

R$800,00 
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criativas para o 

Parque. 

- Ir em busca de 

treinamento 

para novas 

tendências. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

4.5 PLANO OPERACIONAL 

 

4.5.1 Processos operacionais 

 

  As principais atividades e processos de trabalho realizados pelos setores: 

● Diretoria- responsável por realizar o planejamento estratégico da empresa, 

mapeamento da concorrência e elaboração de estratégias de diferenciação, análise das 

atividades e relatório de cada gerência, realizar as reuniões para troca de ideias, 

sugestões, propor melhorias no espaço físico do parque, fazer o alinhamento dos 

departamentos da empresa. 

● Marketing- fazer o planejamento de marketing estratégico, plano de marketing digital, 

administrar e alinhar as redes sociais, mapear e contatar possíveis parceiros para então 

estabelecer parcerias, fazer relatórios periódicos da gestão. 

● Financeiro/ administrativo- verificar e legalizar a questão jurídica da empresa, realizar 

pagamentos de taxas, impostos, contas fixas e fornecedores. Fazer a gestão financeira 

da empresa, receber pagamentos, caixa, fazer relatórios periódicos da gestão. 

● Operacional- Manutenção e limpeza do parque, alimentação dos animais, 

acompanhamento nas atividades e manter o relacionamento com os clientes, 

identificar as necessidades dos clientes, serviço de copa e cozinha. 

 

4.5.2 Necessidade de pessoal 

 

  A equipe de diretoria será composta por: 

● Inicialmente a equipe diretora, de marketing e financeiro serão um departamento só, o 

qual será ocupado pelos dois sócios proprietários de empresa. O sócio 1, Gessun 

Cadore, ficará com a responsabilidade de dirigir o parque, coordenar os funcionários, 
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mapear a concorrência e elaborar as estratégias de diferenciação bem como fazer a 

análise dos relatórios das atividades periodicamente. Já o sócio 2 terá a 

responsabilidade de planejar o marketing do parque fazer as atualizações nas redes 

sociais, fazer parcerias, como obrigações financeiras será responsável pelo 

recebimento do valor das atividades praticadas no parque e do caixa da lanchonete, 

pagamentos de despesas e impostos, bem como a organização da documentação 

contábil. 

  A equipe operacional será composta por: 

● Um funcionário para lanchonete e limpeza: a responsabilidade desses funcionários 

será de cuidar do setor copa e cozinha e a manutenção da limpeza da lanchonete e dos 

quiosques quando forem locados, sua forma de contratação será como contrato de 

trabalho intermitente. 

● Um funcionário para atendimento playground: acompanhamento das crianças no 

playground, sua forma de contratação será como contrato de trabalho intermitente.  

● Um funcionário para serviços gerais: será responsável pela parte de alimentação dos 

animais, limpeza de baias e auxílio na limpeza e organização do parque, fará também 

acompanhamento e dará as instruções para os visitantes da área animal. Sua forma 

contratual será contrato de trabalho por prazo indeterminado. 

● Um funcionário para o setor de atividades externas: fará o serviço de 

acompanhamento das atividades externas com o público, sua forma de contratação 

será como contrato de trabalho intermitente. 

 

4.6 PLANO DE MARKETING E VENDAS 

 

4.6.1 Descrição dos principais produtos oferecidos no parque  

 

 Os principais produtos e serviços oferecidos no MC Parque de Atividades Rurais e 

Lazer: 

● As atividades de recreação encontradas no Parque estão dispostas no catálogo de 

atividades abaixo. 
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Figura 33- Catálogo de atividades encontradas no parque 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

● Produtos encontrados para venda na lanchonete do Parque de acordo com o cardápio 

abaixo. 

 

Figura 34 – Produtos da lanchonete  
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Fonte: elaborado pela autora 

4.6.2 Formação de preço 

 

  Para a formação de preço de venda será calculado uma estimativa de custo de cada 

produto ou serviço oferecido e adicionado a esse custo uma margem que cubra as despesas 

fixas, operacionais e variáveis, sobrando uma margem de lucro líquido, sem que ultrapasse o 

valor oferecido por produtos similares na concorrência. As atividades oferecidas serão: 

 

Tabela 1 – Formação de preço das atividades 

Atividade Tempo da 

atividade 

Preço custo Preço venda 

Lace e pague Armada R$2,94 R$4,00 

Trilha 15 min R$2,09 R$5,00 

Arvorismo 15 min R$2,66 R$25,00 

Amamentação 

de ovelhas  

1 mamadeira 

contendo 1 

litro de leite 

R$0,30 R$18,00 

Passeio de 

cavalo 

15 min R$2,99 R$10,00 

Playground 15 min R$1,20 R$12.00 

Locação 1 hora R$8,88 R$78,00 
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quadra futebol 

de areia 

Locação 

quadra vôlei de 

areia 

1 hora R$8,95 R$78,00 

Locação 

playground 

4 horas  R$47,60 R$350,00 

Locação salão 

festas 

4 horas R$112,50 R$400,00 

Locação 

quiosque 

campo A e B 

(valor de cada 

quiosque) 

4 horas R$33,88 R$200,00 

Locação 

quiosque 

campeiro 

4 horas  R$82,22 R$200.00 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

  Os produtos oferecidos no negócio serão: 

 

Tabela 2 – Formação de preço dos produtos 

Produto Custo  Venda 

Pastel carne R$3,50 R$8,00 

Pastel frango R$3,50 R$8,00 

Sanduíche natural R$6,80 R$10,00 

Sanduíche natural 

integral 

R$7,30 R$10,00 

Cesta de piquenique 

1 (colonial) 

R$32,00 R$58.90 

Cesta de piquenique 

2 (romântica) 

R$34,45 R$68,90 

Cesta piquenique 3 

(kids) 

R$26,45 R$52,90 

Pão de queijo R$1,35 R$3,00 

Café passado R$1,79 R$5,50 

Café com leite R$2,45 R$6,00 

Cerveja R$4,00 R$6,00 

Refrigerante  R$2,25 R$5,00 

Suco natural  R$3,00 R$6,00 

Água s/ gás R$1,05 R$4,00 

Água c/ gás R$1,25 R$4,00 
Fonte: elaborado pela autora. 
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4.6.3 Distribuição 

 

  A distribuição das atividades será feita diretamente no ponto de venda, que é 

localizado dentro do Parque. Porém reservas poderão ser feitas pelo telefone, aplicativo de 

WhatsApp e e-mail da empresa. 

 

4.6.4 Promoção 

 

  A promoção da empresa será realizada através de divulgações nas redes sociais como 

Facebook, Instagram e também anúncios em empresa de Rádio local, isso facilitará a 

disseminação da marca na população Tapejarense. 

  Ações de divulgação também serão realizadas em parcerias com escolas e entidades 

locais, fazendo com que essa população venha até o Parque conhecer os produtos e atividades 

oferecidas, em um dia de campo, causando assim o desejo em regressar. 

 Serão oferecidos aos clientes dias promocionais com pacotes de atividades com 

desconto especiais, proporcionando às famílias que desfrutem de mais atividades em um dia 

só com um custo atrativo. 

 Programações de atividades diferenciadas em datas comemorativas como, por 

exemplo, carnaval, Páscoa, dia das Mães, dia dos Pais, Semana Farroupilha, dia das crianças, 

natal, férias escolares, etc, nesses dias o parque estará oferecendo atividades diferentes das 

habituais, focadas no contexto da data comemorativa, sendo elas atrativas e criativas , fazendo 

assim com que desperte a curiosidade do público em participar da programação. 

 Acredita-se no poder de divulgação da marca, tanto de forma visual quanto no “boca a 

boca”, de cliente para cliente, pois acredita-se que a indicação é uma propaganda eficaz, por 

ser proposta por uma pessoa que já viveu a experiência e está fazendo o compartilhamento 

dela, sendo assim reconhecendo tal importância de divulgação serão adotadas medidas que 

proporcionem bônus as pessoas que indicam o estabelecimento, ou retornem a ele trazendo 

consigo outros amigos. 

 

4.6.5 Relacionamento com cliente  

 

 O contato com o cliente será realizado de forma direta e através das redes sociais da 

empresa, e-mail, telefone e via aplicativo de WhatsApp, assim o cliente poderá ter um contato 
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direto com a gerência do Parque, podendo assim organizar o seu evento ou dia de recreação 

de forma fácil, transparente e confiável.  

 O cliente poderá utilizar esses canais para também fazer sugestões, reclamações ou 

elogios da estrutura, organização, funcionários e atividades do Parque, essa opinião é de 

grande relevância para os gestores podendo assim minimizar as falhas aumentando a 

satisfação do público consumidor. 

 

4.7 PLANO FINANCEIRO 

 

4.7.1 Investimento pré-operacional 

 

  A estrutura do parque terá que passar por algumas adequações e reformas chegando 

então ao formato final desejado para a inauguração, sendo assim foram estimados os cálculos 

de gastos pré-operacionais. Segue abaixo a planilha de gastos de acordo com as seções 

organizadas pelo Parque.  

 

Quadro 12 – Seção A: Esportes  

Descrição do realizado Investimento 

Construção de dois quiosques A e B R$40.000,00 

Mobílias dos quiosques:  

8 mesas retangulares de (10 pessoas) R$8.082,05 

16 bancos retangulares R$7.842,05 

2 fogão a gás R$878,00 

2 bujão de gás R$439,00 

2 geladeira R$ 1.698,00 

60 pratos R$347,49 

60 garfos R$299,99 

60 facas R$299,99 

60 copos R$113,40 

R$20.000,00 

Campo de futebol de areia: 

terraplanagem R$600,00 

R$11.479,00 
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areia R$10.000,00 

goleiras R$800,00 

redes para goleiras R$79,00 

 

 

 

Campo de Vôlei 

terraplenagem R$600,00 

areia R$10.000,00 

rede R$240,00 

hastes R$180,00 

R$11.020,00 

Iluminação nas quadras  R$18.300,00 

Total R$100.799,00 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 13 – Seção B- Tradicionalismo 

Descrição do realizado Investimento 

Revitalização da cancha de laço R$12.000,00 

Iluminação na cancha de laço R$10.450,00 

30 unidades de bovinos R$51.000,00 

Quiosque campeiro  R$30.000,00 

Utensílios para quiosque  

6 mesas retangulares de (10 pessoas) R$6.061,51 

16 bancos retangulares R$5.881,53 

1 fogão a gás R$439,00 

1 bujão de gás R$219,00 

1 geladeira R$ 849,00 

60 pratos R$347,49 

60 garfos R$299,99 

60 facas R$299,99 

R$14.830,91 
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60 copos R$113,40 

20 espetos R$320,00 

Total R$118.280,91 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 14 – Seção C: Aventura 

Descrição do realizado Investimento 

Limpeza da trilha R$560,00 

Identificação da trilha R$346,00 

Montagem do arvorismo R$25.600,00 

Equipamentos de segurança para o arvorismo R$697,00 

Total R$27.203,00 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 15 – Seção D: Animais 

Descrição do realizado Investimento 

Passeio a cavalo 

Cavalos R$10.000,00 

Encilhas R$5000,00 

Revitalização das cocheiras já existentes: R$3.000,00 

R$18.000,00 

Ovelhas  R$11.480,00 

Curral ovelhas e cercado R$ 14.000,00 

Mamadeiras R$307,60 

Ordenhadeiras elétrica para ovinos R$ 1.311,46 
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Total R$45.099,06 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 16 – Seção E: Família 

Descrição do realizado Investimento 

Playground externo R$2.300,00 

20 bancos para convivência  R$4.000,00 

Playground inflável: 

Cama elástica R$898,00 

Tombo legal R$2.267,00 

Labirinto com piscina de bolinhas R$12.900,00 

Escorregador inflável R$4.998,00 

R$21.063,00 

Salão de festas  R$40.000,00 

Utensílios para salão de festas  

10 mesas redondas de 10 pessoas R$3.100,00 

100 cadeiras plásticas brancas R$4.800,00 

1 fogão a gás R$439,00 

1 bujão de gás R$219,00 

1 geladeira R$ 849,00 

100 pratos R$579,15 

100 garfos R$499,99 

100 facas R$499,99 

100 copos R$189,00 

20 espetos R$320,00 

R$11.495,13 

Total R$78.858,13 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 17 – Alimentação 
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Descrição do realizado Investimento 

Lanchonete edificação R$30.000,00 

Utensílios para lanchonete: 

6 mesas redonda de 8 pessoas cada R$1.200,00 

 36 cadeiras R$1.800,00 

1 fogão a gás R$439,00 

1 bujão de gás R$219,00 

1 geladeira R$ 849,00 

1 Freezer R$1.539,99 

1 fritadeira industrial R$579,90 

Batedeira R$299,99 

Liquidificador R$134,00 

30 pratos pequenos R$173,74 

30 garfos R$149,99 

30 facas R$149,99 

30 copos R$ 56,70 

1 conjunto de panelas R$460,00 

R$5.887,87 

Banheiros edificação  R$23.000,00 

Placas de sinalização dentro do Parque  R$400,00 

Placa de identificação do Parque  R$670,00 

Total R$59.957,87 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 18 – Gastos totais  

Investimento em construções, reformas e melhorias e aquisição de 

equipamentos para o Parque.  

R$430.197,90 

Investimento na área de terra.  R$ 800.000,00 
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Documentação e guias para abertura e legalização do parque.  R$3.000,00 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

  O total de investimentos aplicados à empresa gira em torno de R$1.233.197,90. 

 

4.7.2 Projeção de receitas  

 

 Para fazer as projeções de receitas anual do Parque utilizou-se as perspectivas mensais 

de vendas estipuladas no anexo. 

  Abaixo segue demonstrativo das receitas anuais previstas para o parque: 

 

Tabela 3 – Projeções de vendas 

Produto Demanda média 

mensal 

Demanda anual Valor 

unitário  

Valor total 

Lace e pague 6.000 72.000 R$4,00 R$288.000,00 

Locação quiosque 

campeiro 

6 72 R$200,00 R$14.400,00 

Tempo quadra 

futebol areia 

24 288 R$78,00 R$22.464,00 

Tempo quadra vôlei 

de areia 

24 288 R$78,00 R$22.464,00 

Quiosque A e B 12 144 R$200,00 R$28.800,00 

Trilha  60 720 R$5,00 R$3600,00 

Arvorismo 100 1200 R$25,00 R$30.000,00 

Passeio de cavalo 120 1440 R$10,00 R$14.400,00 

Amamentação 

ovelhas 

100 1200 R$18,00 R$21.600,00 

Playground 200 2400 R$12,00 R$28.800,00 

Locação Playground 4 48 R$300,00 R$14.400,00 

Locação salão de 

festa 

4 48 R$400,00 R$19.200,00 

Receita venda 

ovelhas  

1 12 R$2481,00 R$29.772,00 

Receita venda dos 

bois 

1 12 R$3.756,00 R$45.075,00 

Pastel carne 80 960 R$8,00 R$7.680,00 

Pastel frango 50 600 R$8,00 R$4.800,00 

Sanduíche natural 30 360 R$10,00 R$3.600,00 

Sanduíche integral 

natural 

20 240 R$10,00 R$2.400,00 

Pão de queijo 40 480 R$3,00 R$1.440,00 
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Cesta kids 6 72 R$52,90 R$3.808,80 

Cesta colonial  6 72 R$58,90 R$4.240,80 

Cesta romântica  2 24 R$68,90 R$1.653,60 

Água c/ gás  30 360 R$4,00 R$1.440,00 

Água s/ gás  50 600 R$4,00 R$2.400,00 

Refrigerante lata 480 5.760 R$5,00 R$28.800,00 

Suco natural  60 720 R$6,00 R$4.320,00 

Cerveja lata 600 7200 R$6,50 R$46.800,00 

Café passado 20 240 R$5,50 R$1.320,00 

Café com leite 20 240 R$6,80 R$1.632,00 

Totais de vendas 8.150 97.800 R$7,13 R$697.678,20 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

4.7.3 Projeções de custos de despesas 

 

  Segue as projeções de custos e despesas anuais do empreendimento. 

 

Tabela 4 – Custo com atividades  

Custo com as atividades  Mês  Ano 

Lace e pague R$17.680,00 R$212.160,00 

Locação quiosque campeiro R$493,33 R$5.919,96 

Locação quiosque AeB R$406,66 R$4.878,92 

Quadra futebol  R$213,28 R$2.559,36 

Quadra vôlei R$214, 83 R$2.577,97 

Trilha R$125,76 R$1509,12 

Arvorismo  R$266,66 R$3.199,92 

Passeio cavalo R$358,90 R$4.307,88 

Manejo com ovelhas  R$1.455,00 R$17.460,00 

Playground inflável  R$240,42 R$2.885,04 

Locação playground  R$190,42 R$2.285,04 

Salão de festa R$450,00 R$5.400,00 

Total R$22.095,26 R$265.143,00 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tabela 5 – Custos com mercadorias da lanchonete 

Produto  Mês  Ano  

Pastel carne R$280,00 R$3.360,00 

Pastel frango R$280,00 R$3.360,00 

Sanduíche natural R$204,00 R$2.448,00 
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Sanduíche integral natural R$146,00 R$1.752,00 

Pão de queijo R$54,00 R$648,00 

Cesta kids R$158,70 R$1.904,40 

Cesta colonial  R$192,00 R$2304,00 

Cesta romântica  R$68,80 R$825,60 

Água c/ gás  R$37,50 R$450,00 

Água s/ gás  R$52,50 R$630,00 

Refrigerante lata R$1.080,00 R$12.960,00 

Suco natural  R$180,00 R$2.160,00 

Cerveja lata R$2.400,00 R$28.800,00 

Café passado R$35,8 R$429,60 

Café com leite R$49,00 R$588,00 

Total R$5.218.30 R$62.619,60 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

  O total dos custos variáveis é R$327.762,72. 

 

Tabela 6 – Custo com funcionários 

CARGO  TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 

Cozinheira R$802,44 R$9.629,28 

Serviços gerais R$883,76 R$10.605,12 

Cuidadora de criança R$965,00 R$11.580,00 

Pró labore R$2.775,00 R$33.300,00 

Serviços gerais R$2.025,31 R$24.303,72 

TOTAL R$7.451,51 R$89.418,12 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tabela 7 – Projeção de despesas fixas 

Materiais de escritório R$50,00 R$600,00 

Divulgação rádios  R$460,00 R$5520,00 

Água, luz, telefone e internet R$300,00 R$3.600,00 

Contador R$350,00 R$4.200,00 

Total R$1.160,00 R$13.920,00 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

  O custo das despesas totais é  R$13.920,00. 

 

4.7.4 Impostos e contribuições 

 

  Para o cálculo dos impostos foi utilizado como base o CNAE 9321-2/00 - Parques de 

diversão e parques temáticos, tendo esse conhecimento foi feito uma simulação (em anexo) 
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para ver quanto a empresa iria pagar de impostos. Para a simulação foi utilizado um valor de 

faturamento aproximado mensal de R$100.000,00, com esse faturamento a empresa pagaria 

um valor igual a R$13.030,10 em impostos pelo Simples. 

  O valor simulado corresponde a uma alíquota efetiva de 13,03% sobre o faturamento 

da empresa. 

 

4.7.5 Análise de investimentos 

 

4.7.5.1 Balanço patrimonial 

 

Tabela 8 – Balanço patrimonial  

ANO 0  ANO 1 

 

 

ATIVO 

 R$ 2.833.197,9 

PASSIVO 

R$ 2.833.197,9 

ATIVO 

R$1.819.188,59 

PASSIVO  

R$ 1.819.188,59 

Ativo Circulante 

Caixa 

R$1.600.000,00 

 

 

 

 

 

Passivo Circulante 

Fornecedores 

R$1.233.197,90 

Ativo Circulante 

Caixa R$ 

542.472,00 

Clientes 

R$16.186,13 

Estoque 

R$27.331,56 

 

Passivo Circulante 

Folha de pagamento 

R$7.451,51 

Fornecedores 

R$ 27.331,56 

Impostos  

R$7.575,62 

Contas a pagar  

R$1.1160,00 

Ativo Não 

Circulante 

Área de terra 

R$800.000,00 

Móveis 

R$433.197,90 

Passivo não 

Circulante 

Ativo Não 

Circulante 

Área de terra 

R$800.000,00 

Móveis 

R$433.197,90 

Passivo não 

Circulante 

 

 Patrimônio social 

Capital social  

R$1.600.000,00 

  

 

 

 Patrimônio social 

Capital social  

R$1.600.000,00 

Lucro  

R$175.669,90 

 
Fonte: elaborada pela autora. 
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4.7.5.2 Demonstração resultado do exercício  

 

Tabela 9 – DRE 

Entradas  ano 1 

Receitas R$697.678,20 

(-) impostos sobre venda (13,03%) R$90.907,46 

Receita Líquida: R$606.770,74 

(-) CMV R$327.762,72 

Lucro bruto R$279.008,02 

(-) operacionais R$89.418,12 

Margem de contribuição R$189.589,90 

(-) Despesas  R$13.920,00 

Lucro líquido  R$175.669,90 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.7.5.3 Fluxo de Caixa 

 

  Para uma estimativa de fluxo de caixa foram utilizados valores calculados 

anteriormente.  

 

Tabela 10 – Fluxo de Caixa – Ano 0  

RECEITAS  

Saldo no período R$ 0 

Integralização capital social no caixa R$1.600.000,00 

vendas à vista  R$ 0 

TOTAL  R$ 1.600.000,00 

CUSTOS E DESPESAS  

Material de construção R$144.749,40 

Documentação de abertura da empresa R$3.000,00 

Água, luz, internet, telefone R$ 

Mão de obra com a construção e reforma R$ 97.299,60 

Gráfica material de identificação R$ 1.416,00 

Contador  R$ 

Salários  R$ 

Aquisição área de terra R$800.000,00 

Animais (cavalos, bois, ovelhas) R$72.480,00 

Arvorismo R$25.600,00 

Ordenhadeira  R$1.311,46 

Equipamentos de segurança R$697,00 
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Limpeza de trilha R$560,00 

Serviços de máquina  R$1.200,00 

Brinquedos infláveis e playground externo   R$23.363,00 

Móveis e eletrodomésticos  R$56213,84 

Agropecuária R$5307,60 

TOTAL CUSTOS E DESPESAS R$1.233.197,90 

DEFICT/SUPERAVIT DE CAIXA R$366.802,10 
Fonte: elaborada pela autora 

 

Tabela 11 – Fluxo de Caixa – Ano 1 

RECEITAS  

Saldo no período R$366.802,10 

vendas à vista  R$ 697.678,20 

TOTAL DE RECEITAS R$697.678,20 

CUSTOS E DESPESAS  

Material de escritório R$600,00 

Água, luz, internet, telefone R$3.600,00 

Contador  R$4.200,00 

Salários  R$89.418,12 

Impostos R$90.907,46 

CMV R$327.762,72 

Despesas extras  R$5.520,00 

TOTAL CUSTOS E DESPESAS R$522.008,30 

DEFICT/SUPERAVIT DE CAIXA R$ 542.472,00 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.7.5.4 Valor presente líquido/Taxa de retorno do investimento 

 

  Foi realizado o cálculo do VPL da empresa para ser possível projetar os gastos que a 

empresa terá por um determinado período de tempo, e com isso entender se o financiamento 

do projeto está dentro do planejamento financeiro da empresa. Foi utilizada uma taxa de 

desconto de 5% ao ano e o período de avaliação foi de 9 (nove) anos. 

 

Quadro 19 – VPL 

VPL  

 

CÁLCULO NA CALCULADORA HP 

 

R$1.233.197,90  CHS g CFo 

R$175 .669,90  g  CFj 

9,1 g  Nj 

5 i 

Ao final teclas f  NPV 

R$15.432,4 
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Fonte: elaborada pela autora 

 

 

Quadro 20 – TIR  

TIR  

  

CÁLCULO NA CALCULADORA HP 

 

 

 

VPL = R$15.432,4  f IRR 

TIR= 5,3% 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.7.5.5 Payback 

 

  Para medir do tempo de retorno de investimento da empresa foi calculado o Payback 

simples e o Payback descontado. 

 

Quadro 21 – Payback Simples  

PAYBACK= investimento 

                   Retorno no período 

 

 

 PAYBACK= R$1.233.197,90 

                          R$ 175.669,90  

 

PAYBACK= 7,1 ANOS 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Tabela 12 – Representação Payback simples 

ANO  FLUXO DE CAIXA RESTO 

0 - R$1.233.197,90  

1 R$ 175.669,90 -R$1.057.528,00 

2 R$ 175.669,90 -R$881.858,10 

3 R$ 175.669,90 -R$706.188,20 

4 R$ 175.669,90 -R$530.518,30 

5 R$ 175.669,90 -R$354.848,40 

6 R$ 175.669,90 -R$179.178,50 

7 R$ 175.669,90 -R$175.669,90 

8 R$175.669,90  R$171.669,40 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 Para o cálculo Payback descontado, será utilizado uma taxa de juros de 5% a.a, a 

referida taxa de juros, na verdade, representa o valor do capital ao longo do tempo. O que 

torna o cálculo mais próximo a realidade para estudos de viabilidade de um empreendimento. 

https://blog.capitalresearch.com.br/investimentos/taxa-efetiva-de-juros/
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Quadro 22 – Payback Descontado 

CALCULO FEITO NA CALCULADORA HP 

APRESENTADO NA TABELA ABAIXO 

 

 

FLUXO CAIXA R$175.669,90 CHS FV 

5,3 i 

1 n (de acordo com a parcela) 

PV 9,1 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Tabela 13 – Representação Payback Descontado, o qual resultou em 9,1 anos 

ANO  FLUXO DE CAIXA 

DESCONTADO 

RESTO 

 

0 - R$1.233.197,30  

1 R$ 166.359,39 -R$1.066.837,91 

2 R$ 159.337,80 -R$907.500,11 

3 R$ 150.456,90 -R$757.043,21 

4 R$142.884,10 -R$614.159,11 

5 R$135.692,40 -R$478.466,71 

6 R$128.862,70 -R$349.604,01 

7 R$122.376,70 -R$227.227,31 

8 R$116.217,20 -R$111.010,11 

9 R$110.367,70 -R$642,41 

10 R$104.812.60  R$104.170,19 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.7.5.6 Lucratividade 

 

  Foi realizado o cálculo do índice de lucratividade, o qual indicará se o M C Parque de 

Atividades Rurais e Lazer, será ou não lucrativo. 

 

Quadro 23 – Lucratividade 

 

LUCRATIVIDADE= LUCRO LÍQUIDO  X 100 

                                     RECEITA TOTAL 

 

 

 

LUCRATIVIDADE= R$175.669,90  X 100 

                                    R$697.678,20 

 

LUCRATIVIDADE= 25,17% 

Fonte: elaborado pela autora. 
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  O índice de lucratividade da empresa é aceitável pois o referencial de uma empresa de 

produtos e serviços é baseado em 20% e o parque apresentou uma taxa de 25,17%, isso quer 

dizer que a empresa consegue pagar suas obrigações e gerar lucro.  

4.7.5.7 Ponto de equilíbrio  

 

  Para obter quanto a empresa precisa vender para pagar suas obrigações não tendo 

lucro e nem prejuízo foi calculado o ponto de equilíbrio. Para poder fazer esse cálculo 

precisamos saber qual a margem de contribuição (MC) do Parque. 

 

Quadro 24 – Marem de Contribuição 

 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO=  

RECEITA TOTAL- CUSTO VARIAVEL  

                    RECEITA TOTAL 

 

 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO=  

R$697.678,20- R$327.762,72  

       R$697.678,20 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO= 0,53 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 25 – Ponto de Equilíbrio 

 

PONTO DE EQUILIBRIO= CUSTO TOTAL  

                            MARGEM  DE  CONTRIBUIÇÃO 

 

PONTO DE EQUILIBRIO= R$103.338,12  

                                                          0,53 

PONTO DE EQUILIBRIO= R$194.997,58 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

  O ponto de equilíbrio da empresa é correspondente a R$194.997,58 por ano isso 

significa que a empresa precisa vender essa quantia em produtos e serviços por ano para não 

obter lucro e nem prejuízo, somente pagar as obrigações, esse valor corresponde a 

R$16.248,13 de venda por mês.     

 

4.7.5.8 Rentabilidade 

 

   O índice de rentabilidade é um indicador de atratividade do negócio, mede em 

percentual o retorno aos sócios do capital investido. 
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Quadro 26 – Rentabilidade 

 

RENTABILIDADE= LUCRO LÍQUIDO    X 100 

                               INVESTIMENTO TOTAL 

 

 

 

 

RENTABILIDADE=  R$175.669,90 X100 

                                      R$1.233.197,90 

RENTABILIDADE=   0,14 X 100 

 

RENTABILIDADE= 14% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

  O cálculo mostra que o MC Parque de Atividades Rurais e Lazer terá um retorno de 

14% ao ano do investimento inicial.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo de viabilidade econômico e financeiro 

da empresa o MC Parque de Atividades Rurais e Lazer, o qual tem propósito de ser instalado  

no município de Tapejara RS, o parque é uma empresa voltada ao ramo de lazer e 

entretenimento, visa oportunizar a seus clientes momentos agradáveis em meio a natureza, 

trará um mix diversificado de atividades e produtos sendo eles ecléticos, com o intuito de 

agradar todos os clientes, os sócios da empresa pretendem investir no negócio, por 

identificarem-se com o estilo de empresa, no entanto nada se sabia sobre sua aceitação no 

mercado bem como da viabilidade de sua implantação, buscou-se então na realização deste 

trabalho obter um conhecimento mais concreto sobre o público consumidor, custos e despesas 

para a implantação e operacionalização, concorrência e preço. 

 Como resultado desta pesquisa identificou-se que a empresa MC Parque de Atividades 

Rurais e Lazer é uma empresa lucrativa, oferece uma carta de atividades e produtos variadas 

que pode ser ainda mais explorada ao longo do tempo se diferenciando da concorrência local. 

O parque apresentou em seus cálculos um índice de lucratividade de 25,1%, o que é uma 

margem acima do que especialistas afirmam ser ideal para uma empresa de comércio e 

serviço, onde o ideal é trabalhar com uma margem acima de 20%. 

 Para a identificação da demanda pelo produto ou serviço, foi realizado uma pesquisa, 

em forma de questionário online, com o potencial público consumidor, o qual obteve 

resultados satisfatórios. Dos respondentes 35,1% tem idade entre 31 a 40 anos, 81,2% residem 

na área urbana do município, 60,1% possuem 1 ou 2 filhos com idade até 18 anos, o resta 

possuem mais que 2 filhos, a média da idade das crianças é de 12 anos, 96,7% das pessoas 

que responderam o questionário gostam de atividades externa e 49,7% responderam que 

costumam praticar atividades de lazer em ambiente esterno. Um dos resultados mais 

surpreendentes e que motiva os empreendedores a seguir com o projeto é que, 88,9 % das 

pessoas que responderam o questionário frequentariam o Parque, e o valor médio que 

gastariam em atividades para o lazer familiar é de 50,00 a 100,00 reais.  

 Com o resultado satisfatório apresentado pelo potencial público consumidor, sabendo 

que se o Parque for instalado existira demanda para os produtos e serviços oferecidos. 

Buscou-se então conhecer a concorrência, com poucas opções o lazer no município de 

Tapejara-RS, ele baseia-se em balneários os quais cobram valores de entrada para o cliente e 
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não possuem atividades elaboradas a não ser as piscinas, e como opção não paga o município 

conta com praças e parques, porém possuem pouca estrutura. 

 Sabe-se que para um negócio dar certo, ter rentabilidade e lucro todos os passo até sua 

implantação precisam ser mensurados, depois da seleção da área de terra para a instalação do 

parque, foi planejado o projeto de estruturação e reforma das instalações, em cima do projeto 

foram feitos os levantamentos dos custos com reforma construção bem como custos com 

guias e documentações para a abertura da empresa. Para o início das atividades do Parque será 

necessário fazer um investimento de R$ 1.233.197,90, com aquisição do terreno, reformas e 

melhorias, para adquirir produtos para equipar a estrutura, documentos para legalização do 

Parque.   

 O próximo passo foi fazer um levantamento dos produtos que iriam ser oferecidos no 

Parque e para eles quais insumos iriam necessitar, tendo tal conhecimento foi realizado um 

levantamento de empresas fornecedoras e parceiras. Pois entende-se que um negócio para ser 

vantajoso precisa-se firmar parcerias e ter um bom vínculo com fornecedores. Baseado no 

custo da mercadoria vendida e de operacionalização do Parque foi formulado o preço de 

venda das mercadorias e das atividades. 

 Ter um plano estratégico e de marketing também traz fluidez e segurança para o bom 

andamento da empresa, tendo essa visão foi elaborado tais planos com o intuito da 

concretização do projeto e implantação do Mc Parque de Atividades Rurais e Lazer. 

 Para se saber em que medida e viável econômica e financeiramente a implantação de 

um parque de atividades rurais e lazer para o município de Tapejara RS, foi traçado o plano 

financeiro ao empreendimento, tal plano traz em sua estrutura vários cálculos e 

demonstrativos relevantes a serem analisados para saber qual resultado a empresa terá.  

 O balanço patrimonial que tem como objetivo avaliar a situação patrimonial e 

financeira de um negócio em um período de tempo, essa empresa mostrou-se saudável, a DRE 

positiva demonstra lucro no exercício calculado. O fluxo de caixa possui fluidez e demonstra 

ser saudável para pagar os gastos com investimentos iniciais do negócio. 

 Foi então realizado os cálculos como do VPL o valor resultou em R$15.432,4 em um 

período de 9 (nove) anos com uma taxe de desconto de 5% aa, sendo assim um valor positivo 

o que indica receitas maiores que despesas, ou seja, o projeto é viável, como taxa interna de 

retorno TIR, o cálculo resultou em 5,3% o que em relação a uma taxa anual atual de juros de 

mercado SELIC de 2,0 % é considerado relativamente viável por estar acima desse 

percentual. 
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 O retorno do investimento aplicado foi calculado de duas maneiras, pela forma do 

payback simples, o que resultou em um retorno do capital investido em um prazo de 7 (sete) 

anos e um mês, e também a fórmula do payback descontado o qual considera o dinheiro no 

tempo, considerando que foi utilizado uma taxa correção do valor de 5,3% o prazo do retorno 

do investimento se deu em  9 anos e 1 mês, tendo em vista o tamanho do empreendimento e 

levando em consideração o tempo calculado pelo payback descontado esse tempo é 

considerado um bom prazo.   

 O ponto de equilíbrio calculado da empresa é correspondente a R$194.997,58 por ano 

isso significa que a empresa precisa vender essa quantia em produtos e serviços por ano para 

não obter lucro e nem prejuízo, somente pagar as obrigações, esse valor corresponde a 

R$16.248,13 de venda por mês.  

 O índice de lucratividade da empresa é aceitável pois o referencial de uma empresa de 

produtos e serviços é baseado em 20% e o parque apresentou uma taxa de 25,17%, isso quer 

dizer que a empresa consegue pagar suas obrigações e gerar lucro. Foi estimado também o 

cálculo de rentabilidade o qual mostra que o MC Parque de Atividades Rurais e Lazer terá um 

retorno de 14% ao ano do investimento inicial. 

 A empresa MC Parque de Atividades Rurais e Lazer mostrou-se lucrativa, rentável 

possui uma proposta bem desenvolvida, busca a diferenciação dos seus produtos e serviços, 

tem um público consumidor definido e um grande mercado a ser explorado. A empresa está 

apta a ingressar no mercado, pois tem um bom suporte de planejamento que a auxiliará o seu 

grande crescimento e sucesso. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

FAT – FACULDADE E ESCOLA 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 Este questionário tem por objetivo verificar a necessidade de abertura do M C Parque de 

Atividades Rurais e de Lazer no interior do município de Tapejara/RS, bem como identificar 

as características peculiares da população local. 

 

 

1. Idade 

(  ) 15 a 20 

(  ) 21 a 30 

(  ) 31 a 40 

(  ) 40 a 50 

(  ) Outros. Qual?___________________________________ 

 

2 . Você mora na área urbana ou rural do município de tapejara? 

(  ) Rural 

(  ) Urbana 

 

3. Quantos filhos menores de 18 anos você possui? 

( ) 1 a 2 

( ) 3 a 4 

( ) 5 a 6 

( ) mais que 7 

 

4. Qual a renda mensal familiar aproximada? 

(  ) Até um salário mínimo 

(  ) Até dois salários mínimos 

(  ) De três a quatro salários mínimos 

(  ) Acima de cinco salários mínimos  

 



111 

 

  

5. Caso sua família costuma praticar atividades externas nos momentos de descanso e lazer, 

com que frequência praticam atividades pagas? 

(  ) 1 vez por semana 

(  ) 1 vez a cada duas semanas 

(  ) 1 vez por mês 

(  ) Outros. Qual?  ___________________________ 

(  ) Não costumamos frequentar lugares com atividades pagas. 

 

6. A sua família gosta de atividades em meio a natureza, como trilhas, caminhadas, 

piqueniques, integração com animais, etc? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

7. Até quanto sua família estaria disposta a pagar por um dia diferente do habitual, de 

descanso e lazer, em um ambiente aconchegante em meio a natureza, com várias atividades 

externas para curtir em família? 

(  ) 50,00 a 100,00 reais 

(  )110,00 a 200,00 reais 

(  )210,00 a 300,00 reais 

(  ) Não pagaria por uma atividade como essa. 

 

8. Se fosse implantado um Parque de Atividades Rurais e de Lazer no interior do município 

de Tapejara/RS, você e sua família frequentariam um local com este? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

9.Caso fosse implantado um Parque de atividades Rurais e Lazer no interior de nossa cidade, 

que atividades das listadas a baixo você e sua família frequentaria?(pode ser selecionado mais 

que um item) 

(  ) passeios a cavalo 

(  ) trilhas em meio a natureza 

(  ) piquenique 

(  ) café colonial 
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(  ) pesque pague 

(  ) lace e pague 

(  ) brincadeiras como perna de pau, carrinho de rolimã, pipa 

(  ) playground brinquedos 

(  ) espaço ao ar livre para organização de festas infantis 

(  ) quadra de futebol de areia 

(  ) quiosques equipados para realização de almoços e jantares com familiares e amigos. 

 

10. Se a cidade de Tapejara contasse com um parque de atividades para o lazer de sua família, 

que atividades você e sua família  gostariam de encontrar nesse lugar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – CÁLCULO DO PERCENTUAL DE DESPESAS FIXAS MÊS 

 

Formulação preços dos produtos: 

 Lace e pague 

30 cabeças de gado x 200 kg cada =6000kg x R$8,50= R$51.000,00 

Ração para trato de engorda (grão inteiro milho e aveia mais auto grão R$14,00 dia por 

cabeça comendo 10 kg por cabeça dia) x30 cabeças de gado= R$420,00 x30 dias= 

R$12.6000,00 

Veterinário e remédios: R$400,00 

Perda mês = 20kg x 30cabeças de gado= 600 kg x R$7,80= R$4.680,00 

Custo do manejo R$ 17.680,00 

Custo por armada= R$2,94 

Perspectiva armada mês: 6000 x R$4,00= R$24.000,00 

 

Boi irá engordar 1,8 kg (em media dia) x 30 dias= 54 kg - 20 (perda) = 34 x 30= 1020kg  

Receita engorda do mês: 6000 + 1020= 7020 x R$7,80= R$54.756,00 – R$51.000,00 (custo 

gado magro)= R$3.756,00 

 

 Locação quiosque campeiro 

Perspectiva de venda 6 vezes por mês x R$200,00 = R$1200,00 

Luz R$50,00 

Água R$30,00 

Manutenção R$70,00 

Depreciação do bem R$333,33 

Imóvel:(R$30.000,00 – R$6000,00 /120=200,00) 

Eletro domésticos e utensílios :(R$10.000,00 – R$2000,00/60= R$133,33) 

Custo por locação R$493,33 /6= R$ 82,22 

 

 Futebol areia 

Perspectiva que tenha 6 horas locadas por semana sendo 24 horas mês x R$78,00 hora = R$ 

1875,00 

Custo luz mês R$60,00  

Manutenção R$60,00 
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Custo areia no campo 200 m³ x R$100,00= R$10.000,00 /120 meses vida útil= R$83,33 

Redes para goleira R$79,00 /24 meses vida útil = R$3,29 

Goleiras R$800,00 / 120 meses vida útil = R$6,66 

Custo total mês: R$213,28 

Custo por hora: R$8,88 

 

 Vôlei de areia 

Perspectiva que tenha 6 horas locadas por semana sendo 24 horas mês x R$78,00 hora = R$ 

1875,00 

Custo luz mês R$60,00 

Manutenção R$60,00  

Custo areia no campo 100 m³ x R$100,00= R$10.000,00 /120 meses vida útil= R$83,33 

Redes R$240,00 /24 meses vida útil = R$10,00 

Hastes para rede  R$180,00 / 120 meses vida útil = R$1,50 

Custo total mês: R$214,83 

Custo por hora: R$8,95 

 

 Locação quiosque A e B  

Perspectiva de venda 6 vezes por mês cada quiosque totalizando 12 locações x R$200,00 = 

R$2.400,00 

Despesa Luz R$40,00 

Despesa Água R$20,00 

Manutenção R$60,00 

Depreciação do bem R$266,66 

Imóvel:(R$20.000,00 – R$4.000,00 /120=R$133,33) 

Eletrodoméstico:(R$10.000,00- R$2000,00/ 60= R$133,33) 

Custo total mês :R$406,66 

Custo locação: R$33,88 

 

 Trilha 

Perspectiva de venda 60 unidades mês x R$5,00= R$300,00 

Manutenção e limpeza da trilha R$120,00 

Placas de identificação R$ 346,00 / 60 meses vida útil=R$ 5,76 
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Custo trilha R$125,76 

Custo por trilha: R$2,09 

 

 Arvorismo 

Perspectiva venda 100 unidades mês x R$ 25,00= R$2500,00 

Montagem a cargo empresa Via Brasil Aventura (11) 4347-0865 R$25.600,00 vida útil 120 

meses= R$213,33 

Manutenção R$2.500,00 X 60 meses= R$41,66 

Equipamento 5 unidades R$697,00/ 60 meses vida útil= R$11,61 

Custo total mês: R$266,60 

Custo arvorismo: R$2,66 

 

 Passeio a cavalo  

Perspectiva de venda 120 unidades mês x R$10,00= R$1200,00 

Cavalo R$10.000,00 / 120 meses vida útil= R$83,33 

Alimentação (1 sc Ração R$ 54,00 +120 kg aveia x R$0,50 =R$60,00)= R$114,00 

Encilha R$5000,00/ 120 meses vida útil= R$41,66 

Veterinário remédios: R$100,00 

 Despesa água R$20,00 

Custo total mês: R$358,99 

Custo por passeio R$2,99 

 

 Amamentação de ovelhas  

20 ovelhas adultas x 60 kg= 1200 kg x R$8,20= R$9840,00 

20 borregos x 10 kg= 200kg x R$8,20= R$1640,00 

Ovelha engorda por dia aproximadamente 400gr x30dias= 12kg x 40= 480 kg x R$8,20= 

R$3936,00 (ganho mês)   

Trato (Ração + Aveia) 20 x 1 kg dia= 20kg dia x 30= 600 kg mês /20 kg (saco de ração) =30 

sacos mês x R$34,00= R$1020,00 

Volumoso (feno) 1 fardos por dia x 30= 30 fardos x 7,00= R$210,00 

Veterinário e remédio R$150,00 

Custo inseminação: R$25,00 x 3 ovelhas por mês = R$75,00 

(Gestação ovelha 153 dias) 
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Custo R$1455,00 

Ganho com venda ovelhas mês R$2.481,00 

 

Perspectiva de venda 100 x R$18,00 =R$1800,00 receita bruta 

Máquina de ordenha portátil elétrica, conjunto com teteiras e tarro de 5 litros R$1311,46- 

R$262,30 valor residual / 60 prazo da depreciação= R$17,48 

Mamadeira para amamentação de ovinos e caprinos completa com bico de borracha l lt 

R$76,90 x 4= R$307,60 / 24 meses= R$12,82 

Gasto mês: R$30,00 /100 = R$0,30 

 

 Playground 

Perspectiva 200 x R$12,00= R$2400,00 

Depreciação (cama elástica R$898,00, tombo legal R$2267,00 , labirinto com escorregador e 

piscina de bolinha   R$ 12.900,00, escorregador inflável R$4,998,00 = R$21.063,00) 

R$21.063,00- R$4212,6/ 60= R$280,84 / 2 (1 para locação e 1 para venda avulsa)= R$140,42 

Luz R$30,00 

Manutenção R$70,00 

Custo total mês: R$240,42 

Custo unitário: R$1,20 

 

 Locação Playground festa infantil 

Perspectiva 4 locações mês x R$350,00= R$1400,00 

Depreciação locação R$140,42 

 Despesa Luz R$20,00 

Manutenção R$ 30,00 

Custo total R$190,42 

Custo por locação R$47,60 

 

 Locação salão de festa  

Perspectiva 4 locações mês x R$400,00= R$1600,00 

Depreciação R$400,00 

(R$60000,00-R$12000,00/ 120=R$400,00) 

 Despesa Luz R$50,00 
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Custo mês: R$450,00 

Custo unitário: R$112,50 

 

Custo com funcionário 

Funcionários contratados com contrato intermitente: 

Nº de 

funcionários 

Função Salário base 

da categoria 

Carga 

horária 

Horas extras Total por 

funcionário 

1 Cozinheira R$1313,52 96   R$573,17 

1 Serviços 

gerais  

R$1446,65 96  R$631,26 

1 Cuidadora 

de crianças 

R$1579,64 96  R$689,29 

 

Contrato de trabalho  

Nº de 

funcionários 

Função Salário base 

da categoria 

Carga 

horária 

Horas extras Total por 

funcionário 

1 Serviços 

gerais  

R$1446,65 220  R$1446,65 

 

        
 

FUNCÃO 
FGTS 

SÁLARIO 

FÉRIAS 
1/12 

1/3 

FÉRIAS 

FGTS 

FÉRIAS 

FGTS 
1/3 

FÉRIAS 

13° 

SALÁRIO 

FGTS 

13° 

AVISO 

PRÉVIO 

FGTS 

AVISO 

PREVIO 

MULTA 

FGTS 

 

TOTAL 

COZINHEIRA 

(contrato 

intermitente) 

R$45,85 R$47,76 R$15,92 R$3,82 R$1,27 R$47,76 R$3,82 R$47,76 R$3,82 R$11,46 R$229,27 

SERVIÇOS 

GERAIS 

(contrato 

intermitente) 

R$50,50 R$52,61 R$17,53 R$4,21 R$1,40 R$52,61 R$4,21 R$52,61 R$4,21 R$12,63 R$252,50 
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GASTOS COM PRÓ LABORE 

SALÁRIO INSS TOTAL 

R$2.500,00 R$275,00 R$2.775,00 

 

 

CARGO 

TOTAL 

MENSAL 

TOTAL 

ANUAL 

COZINHEIRA R$802,44  R$9.629,28 

SERVIÇOS GERAIS R$883,76  R$10.605,12 

CUIDADORA DE CRIANÇAS R$965,00  R$11.580,00 

PRÓ LABORE R$2.775,00  R$33.300,00 

SERVIÇOS GERAIS R$2.025,31 R$24.303,72 

 

TOTAL  R$7.451,51 

 

R$89.418,12 

 

 

 

 

 

 

  

  

CUIDADORA 

DE CRIANÇAS 

(contrato 

intermitente) 

R$55,14 R$57,44 R$19,15 R$4,60 R$1,53 R$57,44 R$4,60 R$57,44 R$4,60 R$13,79 R$275,71 

SERVIÇOS 

GERAIS 
R$115,73 

R$120,5

5 
R$40,18 R$9,64 R$3,21 R$120,55 R$9,64 

R$120,5

5 
R$9,64 R$28,93 R$578,66 
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ANEXO A – PLANTA DO PARQUE 

 

 


