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RESUMO 

Antes de empreender, uma das ações essenciais é a elaboração de um Plano de Negócios. É 

um planejamento que reúne, em um documento escrito, a descrição do empreendimento, 

organizando áreas, estruturas, processos e finanças. Por meio dele, o empreendedor pode 

medir as incertezas e os riscos que irá enfrentar, poderá fazer previsões, projeções e 

identificar as melhores oportunidades, ajudando o empreendedor a ter uma visão mais 

completa de seu negócio, a prever possibilidades futuras. Assim, o presente trabalho trata-se 

da elaboração de um plano de negócios, cuja idéia central é estruturar uma Padaria e 

Confeitaria na cidade de Faxinal do Soturno. As análises constantes neste plano de negócios 

irão nortear os processos de tomada de decisão sobre a abertura ou não da empresa e servirão 

também para orientar a conduta do administrador nos primeiros anos do negócio. Pela análise 

financeira, pode-se inferir que o empreendimento é viável, o que será demonstrado na parte 

financeira.  

Palavras-chave: empreendedorismo; plano de negócios; produção; comércio de alimentos. 
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ABSTRACT 

Before undertaking, one of the essential actions is the elaboration of a Business Plan. It is a 

planning that brings together, in a written document, the description of the enterprise, 

organizing areas, structures, processes and finances. Through it, the entrepreneur can measure 

the uncertainties and risks he will face, can make predictions, projections and identify the best 

opportunities, helping the entrepreneur to have a more complete view of his business, predict 

future possibilities. Thus, the present work deals with the elaboration of a business plan, 

whose main idea is to structure a Bakery and Confectionery in the city of Faxinal do Soturno. 

The analysis in this business plan will guide decision-making processes about whether or not 

to open the company and will also guide the manager's behavior in the early years of the 

business. From the financial analysis, it can be inferred that the enterprise is feasible, which 

will be demonstrated in the financial part. 

 

Keywords: Entrepreneurship, business plan, food production and trade 

 

 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1- O processo empreendedor ......................................................................................... 18 

Figura 2 -  Processo empreendedor – Modelo de Timmons ..................................................... 19 

Figura 3 - As cinco forças de Porter ......................................................................................... 26 

Figura 4 - Matriz SWOT .......................................................................................................... 27 

Figura 5 - Fluxo de caixa convencional.................................................................................... 32 

Figura 6 – Fluxo de caixa não convencional ............................................................................ 33 

Figura 7- Identidade visual da empresa .................................................................................... 43 

Figura 8- Aplicação principal ................................................................................................... 44 

Figura 9- Aplicação secundária ................................................................................................ 44 

Figura 10 - Modelo aplicado: imagem frontal .......................................................................... 45 

Figura 11- Layout interno 1 ...................................................................................................... 45 

Figura 12- Layout interno 2 ...................................................................................................... 46 

Figura 13- Layout interno 3 ...................................................................................................... 46 

Figura 14- Layout interno 4 ...................................................................................................... 47 

Figura 15- Layout interno 5 ...................................................................................................... 47 

Figura 16- Layout interno 6 ...................................................................................................... 48 

Figura 17-Layout interno 7 ....................................................................................................... 48 

Figura 18-Layout interno 8 ....................................................................................................... 49 

Figura 19-Layout interno 9 ....................................................................................................... 49 

Figura 20- Fluxograma ............................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Rendimento domiciliar per capita - 2010 ............................................................... 38 

Quadro 2 - Perguntas para o consumidor ................................................................................. 40 

Quadro 3- Quadro de análise de concorrência.......................................................................... 60 

Quadro 4- Análise dos fornecedores ........................................................................................ 61 

Quadro 5 - Análise SWOT ....................................................................................................... 62 

Quadro 6- Principais receitas .................................................................................................... 65 

Quadro 7- Produtos terceirizados ............................................................................................. 66 

Quadro 8- Serviços ofertados pela empresa ............................................................................. 66 

Quadro 9- Investimentos imobilizados ..................................................................................... 67 

Quadro 10 - Estimativa de gastos fixos mensais ...................................................................... 69 

Quadro 11- Investimentos pré-operacionais ............................................................................. 71 

Quadro 12- Capital de giro ....................................................................................................... 72 

Quadro 13- Prazo de pagamentos e recebimentos .................................................................... 73 

Quadro 14- Investimento total .................................................................................................. 74 

Quadro 15- Fontes de recursos ................................................................................................. 74 

Quadro 16- Financiamento ....................................................................................................... 75 

Quadro 17- Custo do produto ................................................................................................... 78 

Quadro 18 - Ponto de equilíbrio ............................................................................................... 79 

Quadro 19- Estimativa de faturamento mensal ........................................................................ 79 

Quadro 20- Deduções tributárias .............................................................................................. 80 

Quadro 21- Análise de investimento ........................................................................................ 81 

Quadro 22- Fluxo de caixa ....................................................................................................... 81 

Quadro 23- Alíquotas imposto simples nacional - serviço ....................................................... 82 

Quadro 24- Taxa interna de retorno (TIR) ............................................................................... 83 

Quadro 25- Payback - Fluxo incremental acumulado .............................................................. 84 

Quadro 26- Payback - Fluxo incremental descontado .............................................................. 84 

Quadro 27- Valor presente líquido (VPL) ................................................................................ 85 



10 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1- Variação do faturamento no setor de panificação e confeitaria .............................. 20 

Gráfico 2 - Variação de funcionários, clientes e tíquete médio................................................ 21 

Gráfico 3 - Ponto de equilíbrio ................................................................................................. 35 

Gráfico 4- Preferência por compra ........................................................................................... 50 

Gráfico 5 - Quais destes produtos (pões e salgados) você costuma comprar? ......................... 51 

Gráfico 6- Com qual frequência? ............................................................................................. 51 

Gráfico 7- Quais destes produtos (doces, tortas e bolos) você costuma comprar?................... 52 

Gráfico 8- Com qual frequência? ............................................................................................. 52 

Gráfico 9- Média de gasto semanal. ......................................................................................... 53 

Gráfico 10- O que chama mais atenção em uma padaria e confeitaria? ................................... 54 

Gráfico 11- Você frequentaria uma padaria e confeitaria em Faxinal do Soturno? ................. 54 

Gráfico 12-Cidade/distrito onde reside? ................................................................................... 55 

Gráfico 13- Municípios/distritos onde você faz compras de produtos alimentícios ................ 55 

Gráfico 14- Sexo ....................................................................................................................... 56 

Gráfico 15- Faixa etária ............................................................................................................ 56 

Gráfico 16-Faixa salarial .......................................................................................................... 57 

Gráfico 17- Atividade profissional ........................................................................................... 57 

Gráfico 18- Tipo de empresa onde costuma fazer compras ..................................................... 58 

Gráfico 19- Detalhamento da concorrência .............................................................................. 59 

Gráfico 20- Motivos para escolha de um estabelecimento ....................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

SUMARIO  

   
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 13 

1.1  PROBLEMA DE PESQUISA .................................................................................................... 14 

1.2  OBJETIVOS ............................................................................................................................... 14 

1.2.1 Objetivo Geral ....................................................................................................................... 14 

1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................ 14 

1.3 JUSTIFICATIVA................................................................................................................... 15 

2   REFERENCIAL TEÓRICO .......................................................................................................... 16 

2.1 EMPREENDEDORISMO ........................................................................................................... 16 

2.2 O EMPREENDEDOR ................................................................................................................. 16 

2.3 O PROCESSO EMPREENDEDOR ............................................................................................ 17 

2.4  PADARIAS E CONFEITARIAS ............................................................................................... 19 

2.5 PLANO DE NEGÓCIOS ............................................................................................................. 22 

2.5.1 Estrutura do Plano de Negócios ............................................................................................ 23 

2.5.1.1 Sumário executivo.............................................................................................................. 23 

2.5.1.2 Descrição do empreendimento ........................................................................................... 23 

2.5.1.3 Análise do mercado ............................................................................................................ 24 

2.5.1.3.1 A análise dos clientes ...................................................................................................... 24 

2.5.1.3.2 A análise dos concorrentes .............................................................................................. 24 

2.5.1.3.3 A Análise SWOT ............................................................................................................ 26 

2.5.1.3.4  A análise dos fornecedores ............................................................................................ 28 

2.5.1.4 Plano organizacional .......................................................................................................... 28 

2.5.1.5 Plano operacional ............................................................................................................... 28 

2.5.1.6  Plano de marketing............................................................................................................ 29 

2.5.1.7  Plano financeiro ................................................................................................................ 31 

2.5.7.1   Payback ............................................................................................................................ 31 

2.5.7.2  Fluxo de caixa ................................................................................................................... 32 

2.5.7.3  Valor presente liquido (VPL) ............................................................................................ 33 

2.5.7.4  Taxa Interna de Retorno (TIR).......................................................................................... 34 

2.5.7.5  Ponto de Equilíbrio ........................................................................................................... 35 

2.5.7.6  Indicadores Econômicos e Financeiros ............................................................................. 36 

3   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ................................................................................. 37 

3.1  LOCAL DA COLETA DE DADOS ........................................................................................... 37 



12 
 

3.2  DEFINIÇÃO DA AMOSTRA .................................................................................................... 38 

3.3  INSTRUMENTO DE COLETA ................................................................................................. 39 

3.3.1  Estratégias analíticas ............................................................................................................ 40 

4   O PLANO DE NEGÓCIOS ........................................................................................................... 41 

4.1 SUMÁRIO EXECUTIVO ........................................................................................................... 41 

4.2  DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO ................................................................................. 42 

4.2.1   Missão, Visão e Valores.......................................................................................................... 50 

4.3  ANÁLISE DO MERCADO ........................................................................................................ 50 

4.3.1  A análise dos clientes ........................................................................................................... 55 

4.3.2  A análise dos concorrentes ................................................................................................... 58 

4.3.3  A análise dos fornecedores .................................................................................................. 61 

4.4 ANÁLISE SWOT DO EMPREENDIMENTO ........................................................................... 62 

4.5  PLANO ORGANIZACIONAL .................................................................................................. 62 

4.6  PLANO DE MARKETING ........................................................................................................ 64 

4.6.1 Produtos ................................................................................................................................ 65 

4.6.1.1 Produtos terceirizados ........................................................................................................ 66 

4.6.1.2 Serviços ofertados pela empresa ........................................................................................ 66 

4.7  PLANO FINANCEIRO .............................................................................................................. 67 

4.7.1  Projeção do capital necessário para começar o negócio ...................................................... 67 

4.7.2 Estimativa de gastos fixos operacionais mensais .................................................................. 69 

4.7.3 Despesas antes do inicio das atividades ................................................................................ 70 

4.7.4 Investimento para capital de giro .......................................................................................... 71 

4.7.5 Investimento total .................................................................................................................. 74 

4.7.6 Fontes de financiamento ....................................................................................................... 75 

4.7.7  Estimativa de custo com produção....................................................................................... 77 

4.7.8 Ponto de equilíbrio ................................................................................................................ 78 

4.7.9 Margem de lucro ................................................................................................................... 79 

4.7.10 Projeção de vendas .............................................................................................................. 79 

4.6.11 Fluxo de caixa ..................................................................................................................... 81 

4.7.12 Taxa interna de retorno (TIR) ............................................................................................. 83 

4.7.13 Payback ............................................................................................................................... 84 

4.7.14  Valor presente líquido (VPL) ............................................................................................. 85 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................... 86 

 



13 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A criação de um negócio é, muitas vezes, a realização de um sonho pessoal ou 

profissional de um empreendedor e, por isso, se faz necessário ter controle sobre as emoções 

na tomada de decisão. Um plano de negócio é essencial nas mais diversas situações, seja para 

auxiliar na identificação da melhor oportunidade para o momento, na viabilidade de abrir a 

empresa ou ainda na identificação de necessidades de reestruturação para o negócio. (Bernardi 

2010) 

Para Bernardi (2010), a incerteza, muitas vezes, é a justificativa para não haver 

planejamento, ou então para desenvolvê-lo com informalidade; mas quanto maior a incerteza, 

maior a necessidade de planejamento.  

Segundo Ackoff (1979), planejamento é um meio de concluir sobre prováveis 

consequências no futuro e alcançá-las com mais sucesso e melhores resultados. Embora, 

porém, o planejamento não garanta um futuro desejado, ele ajuda a direcionar o negócio e 

colocar objetivos para alcançar tal futuro almejado.  

Ter um planejamento ajuda o empresário a ter uma visão mais completa de seu 

negócio, a prever possibilidades futuras e a se fazer perguntas como: qual o nosso negócio? 

Para onde vamos? O que queremos? Onde estamos? Quais os objetivos? Estas perguntas 

parecem ser simples, mas é com elas que muitas ideias surgem ou que problemas se criam. 

Tendo um melhor entendimento do negócio, o empreendedor pode resolver e estar preparado 

para problemas que possam surgir como faturamento em queda, baixa produtividade, 

concorrência, falta de capital de giro, fornecedores, entre outros.  

Diante destas informações, este trabalho tem como foco principal a elaboração de um 

Plano de Negócios para implementação de uma padaria e confeitaria na cidade de Faxinal do 

Soturno. Vale ressaltar que o município possui várias empresas, bancos, supermercados, 

contando, assim, com um grande fluxo de trabalhadores, moradores, estudantes e até mesmo 

visitantes das cidades vizinhas, que vão até Faxinal do Soturno à procura de variedade e 

qualidade nos produtos e no atendimento. Com isso se infere que, outras cidades que rodeiam 

Faxinal do Soturno - São João do Polêsine, Dona Francisca, Nova Palma, os distritos do 

Recanto Maestro e de Vale Vêneto, sem contar os interiores dos municípios – também 

poderão desfrutar da padaria e confeitaria, seja no próprio ponto de atendimento ou em 

entregas a domicílio. A partir dessas considerações sobre o mercado local é que foi elaborado 
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o presente estudo, o qual apresenta todos os passos para atingir o objetivo proposto no 

trabalho, desde a concepção do empreendimento, passando pela análise de mercado, 

elaboração dos planos de marketing, organizacional, operacional e financeiro, sendo que este 

último será capaz de provar a viabilidade do negócio e sua rentabilidade financeira.  

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: neste capítulo serão 

apresentados os objetivos e problema de pesquisa. No Capítulo 2 é apresentado o referencial 

teórico, com os conceitos de empreendedorismo, características empreendedoras, o processo 

empreendedor e inovação, bem como conteúdos relativos à padarias e confeitarias. No 

Capítulo 3 são apresentados os procedimentos metodológicos para a realização do presente 

estudo. No Capítulo 4 é apresentado o Plano de Negócios e no Capítulo 5 são apresentadas as 

considerações finais.  

 

1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Para Dornelas (2016), quando se identifica uma oportunidade, é importante que o 

empreendedor diferencie a oportunidade da ideia e focalize na oportunidade correta. É preciso 

que o empreendedor evolua da oportunidade para um planejamento de negócio. O 

planejamento define se a ideia tem viabilidade. Diante disso, o presente trabalho tem como 

problema de pesquisa: seria viável, econômica e financeiramente, abrir uma padaria e 

confeitaria na cidade de Faxinal do Soturno (RS)? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 1.2.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um Plano de Negócios para implantação de uma padaria e confeitaria na 

cidade de Faxinal do Soturno. 

 

 1.2.2 Objetivos Específicos  

 

➢ Realizar um estudo de viabilidade mercadológica;  

➢ Realizar análise SWOT; 

➢ Elaborar o plano de marketing; 

➢ Elaborar o plano financeiro.  
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1.3  JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com Cecconelo e Ajzental (2010), Planos de Negócios são necessários para 

várias coisas dentro de uma empresa, seja para ampliar uma linha de montagem, verificar a 

viabilidade de mercado ou de um novo negócio. A partir desta definição, conclui-se que um 

plano de negócios é importante para um empreendedor, pois ajuda a implantar e administrar a 

empresa, minimizando os riscos de descontinuidade do negócio nos primeiros anos. Segundo 

Dolabela (2008), a taxa de mortalidade das novas empresas é 90% no Brasil, nos três anos 

seguintes à criação da empresa.  

O Plano de Negócios tem um papel importante dentro da vida financeira de uma 

organização, pois auxilia o empreendedor a planejar e a analisar a empresa e suas operações, 

avaliando o mercado e os números financeiros antes de tomar decisões, assim minimizando os 

riscos de falência e endividamento, o que justifica a elaboração do presente estudo 

previamente à abertura do empreendimento.  
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A elaboração de um Plano de Negócios envolve análises sobre uma multiplicidade de 

aspectos distintos que elucidam o mercado no qual o empreendimento está inserido e, ao 

mesmo tempo, definem o empreendimento. Para atingir os objetivos propostos, verifica-se a 

necessidade de se estudar, de maneira mais aprofundada, as características empreendedoras e 

o processo empreendedor, o segmento de padarias e confeitarias, e, especialmente, o conteúdo 

do Plano de Negócios. Esses temas serão desenvolvidos a seguir.  

 

2.1 EMPREENDEDORISMO  

  

O empreendedorismo envolve o processo de criação de algo novo. Ele requer o 

comprometimento de tempo e esforço para se fazer a empresa crescer e deve-se ter a 

consciência de assumir os riscos tendo sempre ambição e força de vontade mesmo diante das 

falhas. O empreendedorismo nasce da vontade de progredir, segundo Dornelas (2016).  

 Empreendedorismo, por Roma, Lira e Begattini (2015), quer dizer capacidade ou 

iniciativa de idealizar, coordenar e realizar novos projetos. Indo ao encontro, Dornelas (2016, 

p.29) define empreendedorismo como o envolvimento de pessoas e processos que, em 

conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. A perfeita implementação 

dessas oportunidades leva a criação de negócios de sucesso.   

 

2.2 O EMPREENDEDOR 

 

 Dornelas (2016), afirma que empreendedores assumem riscos, tem percepção do 

negócio e o faz acontecer. Os empreendedores de sucesso conhecem como ninguém seu 

negocio e o seu produto, o que requer muita experiência e sempre estar em busca de 

aprendizado e conhecimentos. Nesse sentido, a definição de empreendedor vai ao encontro da 

caracterização do líder, elaborada por Meneghetti.  

O líder, por natureza, nasce com um potencial diferente dos outros: pode dar mais e 

é capaz de fazer mais. Por nascimento, já existe algo diverso; ele nasce com 

tendência a ser líder (MENEGHETTI, 2013, p.69). 

 Segundo o professor Antonio Meneghetti, o líder nasce com potencial empreendedor, 

porém é preciso desenvolvê-lo e aprimorá-lo. Para o autor, um líder ama o que produz e deve 
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ter um conhecimento mais avançado sobre o que produz. Ainda, sobre isso, e em consonância 

com este trabalho, infere, 

Não consigo conceber um líder que não saiba fazer uma cozinha pessoal. O 

comer é comunhão, portanto, contato. Pode-se dizer “diga-me com quem 

comes e com quem andas que te direi quem és”, na prática, nós nos tornamos 

aquilo que comemos, não somente em sentido químico, mas também em 

sentido psíquico. (MENEGHETTI, 2006, p. 77) 

 

 Os empreendedores têm um senso de liderança incomum. Eles são respeitados pelos 

funcionários, pois sabem valorizá-los e estimulá-los. O líder sabe recrutar seus colaboradores, 

pois compreende que, para obter sucesso, precisa de uma equipe competente ao seu lado. 

Além disso, os líderes estão sempre em busca de conhecimentos, querem estar sempre à frente 

das mudanças e das novidades que surgem no mercado. Buscam sempre aprender com suas 

próprias experiências, cursos ou mesmo com os concorrentes.   

 Em conformidade com Antonio Meneghetti, Roma, Lira e Begattini (2015) também 

concordam que o empreendedor está sempre se atualizando, com foco no que quer, é 

inteligente emocionalmente e conhece as teorias necessárias da administração. O 

empreendedor é alguém com disposição de assumir riscos e estar sempre aprendendo e 

inovando. 

Schumpeter (1949) destaca a criatividade do empreendedor: 

“O empreendedor é aquele 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”. (SCHUMPETER, 1949, apud 

DORNELAS, 2016, p.29). 

  Empreendedor, então, é aquele que cria novos negócios, mas pode também inovar 

dentro de um negócio já existente. Não se considera empreendedor, aquele que adquire uma 

empresa e não introduz nenhuma inovação, atuando somente na gestão do negócio. 

Empreendedores arriscam-se e aprendem com os erros, buscam antecipar situações e 

preparam-se para elas. Estão sempre em busca de oportunidades e novos desafios.  

 Apresentadas as definições de empreendedor e empreendedorismo, procede-se à 

descrição do processo empreendedor. 

 

2.3 O PROCESSO EMPREENDEDOR 

 

Para Bernardi (2010) e Dornelas (2010), o processo empreendedor se divide em quatro 

fases: identificar e avaliar a oportunidade; desenvolver o plano de negócios; determinar e 
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captar recursos necessários; e gerenciar a empresa criada, como pode-se observar na figura a 

seguir:  

 

Figura 1- O processo empreendedor 

 

Fonte: Dornelas (2016) 

 

O processo empreendedor começa com a identificação do tipo de negócio que se 

deseja criar para então avaliar e identificar se há oportunidade no mercado. Para isso um 

plano de negócios é importante, pois sintetiza a empresa, determinando os recursos 

necessários para colocar esta oportunidade em prática.  

 O estilo de gestão, conta muito após identificação da oportunidade e da criação do 

plano de negócios. De nada adianta identificar uma oportunidade, criar um plano de negócios 

e vender a ideia se na hora de colocar em prática, o produto não é bem aceito pelos clientes, 

os concorrentes são melhores e os funcionários não têm um desempenho adequado. 

 O processo empreendedor pode ser resumido com o modelo de Timmons, apresentado 

na figura a seguir: 
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Figura 2 -  Processo empreendedor – Modelo de Timmons 

 

Fonte: Dornelas (2016) 

 

A figura acima apresenta os três fatores essenciais para o processo empreendedor. 

Estes processos se resumem, basicamente, em um plano de negócios (business plan), pois é a 

ferramenta através do qual a equipe avalia as oportunidades, identifica e busca os recursos 

necessários para a empresa, planeja as ações a serem tomadas e implementa novos projetos.   

 Uma empresa que visa o desenvolvimento de novos produtos e serviços sempre estará 

explorando novas oportunidades, alocando recursos e pessoas para tocarem tal projeto 

(DORNELAS 2015). 

 

2.4  PADARIAS E CONFEITARIAS 

 

 Cada vez mais as padarias e confeitarias vêm se aprimorando em novos ambientes e 

atendimento para o cliente, em uma busca pela ampliação do segmento frente à concorrência 

de empresas de maior porte que têm incorporado os panificados em suas listas de produtos.  

  Este setor é composto, basicamente, por micro e pequenas empresas, já que aquelas 

de grande porte não conseguem a mesma penetração junto aos clientes, apesar de terem maior 

volume de faturamento. Este segmento é responsável direto pelo atendimento à população no 
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consumo de panificados, sendo cada vez mais visíveis as inovações e diversificações que a 

panificação e confeitaria vêm implementando.  

Em 2015, de acordo com Painel de Mercado da Panificação e Confeitaria, publicado 

pela Associação Brasileira as Indústrias de Panificação e Confeitaria (ABIP), em parceria com 

o Instituto Tecnológico da Panificação e Confeitaria (ITPC) e com o Serviço de Apoio à 

Pequena Empresa (SEBRAE), o setor da panificação e confeitaria cresceu 2,7%, registrando 

84,7 bilhões em vendas, com 63,2 mil microempresas, que empregam diretamente 818 mil 

pessoas e, indiretamente, 1,8 milhão. Comparando com os números de 2014, houve uma 

perda de 32 mil postos de trabalho, aproximadamente 3,76%, impactando diretamente na 

oferta de emprego do setor. O levantamento foi realizado pelo ITPC, em parceria com a 

própria ABIP, através de pesquisa em mais de 1.018 empresas de todo o país, abrangendo 

representantes do setor de todos os portes.  

O gráfico a seguir mostra a variação dos números a partir de 2007 no faturamento do 

setor.  

Gráfico 1- Variação do faturamento no setor de panificação e confeitaria 

Fonte: ITPC (2015) 

 

Um dos fatores que contribuiu diretamente para o menor crescimento registrado foi a 

redução no fluxo de clientes, na casa de 4,2%. Outros fatores que contribuíram para a 

desaceleração tanto do faturamento quanto dos clientes foi o crescimento dos custos, que 

subiram em média 11,5%. Os preços dos produtos adquiridos pelas empresas de panificação 

tiveram um reajuste de 8,71%, a energia elétrica aumentou 14,8% e as embalagens 13,3% o 
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que encareceu os produtos e diminuiu o fluxo de clientes, segundo dados da ABIP / ITPC / 

SEBRAE (2015). 

O gráfico a seguir mostra a variação do número de funcionários e clientes e o tíquete 

médio no setor de panificadoras e confeitarias nos últimos anos. 

 

Gráfico 2 - Variação de funcionários, clientes e tíquete médio 

 
 

Fonte: ITPC (2015) 

  

Os dados apresentados mostram que o setor está em constante mudança para suprir a 

alta expectativa dos clientes. Com isso, padarias e confeitarias estão deixando de ser apenas 

estabelecimentos de fabricação artesanal e venda de pães fresquinhos e se tornando um centro 

de convivência acolhedora, com um espaço onde as pessoas contarão com conforto e bom 

atendimento para se alimentar, ou seja, o setor esta inovando e criando um diferencial para 

atrair mais consumidores, que cada vez mais estão exigindo produtos de qualidade, saudáveis 

e um ambiente confortável e acolhedor. 

 A gestão das padarias e confeitarias também vem mudando, com aumento do 

planejamento, profissionalização de equipes e desenvolvimento tecnológico. Estas mudanças 

podem ajudar o setor a minimizar a desaceleração no faturamento que é observada 

atualmente. 
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 Nesse contexto, podem ser identificados alguns tipos de padarias e confeitarias dentro 

do mercado nacional que visam atender os mais diversos públicos. Conforme SEBRAE 

(2009) tem-se dois modelos consolidados de loja: escala industrial e processo artesanal. 

Escala industrial é aquela para o atacado, com foco na fabricação de pães embalados e 

congelados. Panificação artesanal são as padarias voltadas para a venda direta ao consumidor. 

Estas se subdividem em: 

• Loja Master: com uma ampla variedade de produtos; 

• Loja Gourmet: Apresenta alimentos prontos para todas as refeições do cliente;  

• Loja Express: foco em lanches e refeições rápidas, tendo um atendimento ágil;  

• Loja Especializada: confeitaria ou boutique de pães, ou seja, fabricação própria, com 

qualidade e reconhecimento de produtos.  

Entre estes tipos de lojas, pode-se verificar um ponto em comum: a questão do 

atendimento ao cliente para suprir suas necessidades com comodidade. Pois, com a correria 

do dia-a-dia, cada vez mais os consumidores têm menos disposição e tempo para preparar 

suas refeições. Assim, quando há uma empresa que pode suprir essa necessidade, a adesão é 

grande. (SEBRAE, 2009)  

Para o presente estudo será adotado o modelo de loja especializada, com sua sede 

município de Faxinal do Soturno, situado na Quarta Colônia. 

 

2.5 PLANO DE NEGÓCIOS 

 

 Um Plano de Negócios é um documento que descreve os objetivos de um negócio e 

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

identificar e diminuir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. (SEBRAE, 

2013) 

Com o Plano de Negócios também se pode descobrir se o empreendimento é ou não 

viável, se existem obstáculos jurídicos ou legais, se os riscos são altos ou se a rentabilidade é 

insuficiente para garantir a sobrevivência do novo negócio (Dolabela, 2008). Indo ao encontro 

de Dolabela, Bernardi (2009) afirma que um plano de negócios ajuda o empreendedor a fazer 

uma análise dos objetivos, das estratégias, da estrutura, dos recursos necessários e da 

viabilidade do modelo do negócio.  

 Bernardi (2009) define um Plano de Negócios como projeto específico desenvolvido 

para produzir determinado resultado. 
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 Para o Livro dos Negócios (2014), um bom plano descreve a ideia, detalha as 

atividades operacionais, faz previsões financeiras e sintetiza uma estratégia para crescimento 

longo prazo.  

 O SEBRAE aponta três pontos de fundamental importância para serem analisados pelo 

empreendedor: um bom planejamento na área técnica, jurídica, financeira e mercadológica; 

um instrumento de diagnóstico avaliando a evolução de cada aspecto definido no plano e; um 

acompanhamento comparativo entre o que foi previsto e o que vem sendo realizado.   

 O presente estudo concentra-se no desenvolvimento do primeiro ponto, tratando-se do 

Plano de Negócios em si, cuja estrutura será apresentada a seguir.  

 

2.5.1 Estrutura do Plano de Negócios 

 

 A estrutura do Plano de Negócios adotada para o desenvolvimento do presente 

trabalho contém os seguintes tópicos, que serão descritos na sequência: sumário executivo, 

descrição do empreendimento, análise de mercado, plano organizacional, plano operacional, 

plano de marketing e plano financeiro. 

 

2.5.1.1 Sumário executivo 

 

O sumário executivo é a última seção a ser escrita, mas é a principal de todas, pois é 

um resumo do Plano de Negócios. É o sumário executivo que fará o leitor decidir se 

continuará ou não a ler seu documento. O mesmo deve ser dirigido ao público-alvo do plano e 

nele deve constar: o resumo dos principais pontos do plano de negócio; dados dos 

empreendedores, experiência profissional; dados do empreendimento; missão da empresa; 

setores de atividades; forma jurídica; enquadramento tributário; capital social e fonte de 

recursos (SEBRAE, 2013). 

 

2.5.1.2 Descrição do empreendimento 

 

Nesta etapa, deve-se descrever a empresa, seu histórico, estrutura organizacional e 

jurídica, localização, razão social, certificações, parcerias etc. Procure mostrar o propósito e 

as características do negócio, seu diferencial e a natureza dos serviços ou produtos. Esta etapa 

trata-se de uma parte descritiva do Plano de Negócios, mas que deve ser feita com muito 

cuidado para evitar excessos ou faltas (Dornelas, 2016, p.130). 
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2.5.1.3 Análise do mercado 

 

Neste item são apresentados os conceitos referentes à análise de concorrentes, clientes 

e fornecedores. Para Antonio Meneghetti (2013), realizar a análise de mercado significa ter 

uma visão completa do mercado em que atua, conhecer o lugar onde se produz, bem como 

clientes e consumidores. O autor salienta ainda a importância de se conhecer as leis, os 

hábitos do local e ter um conhecimento sobre a exigência das pessoas.  

A análise do mercado compreende um estudo sobre clientes, uma análise detalhada 

dos concorrentes e a determinação de fornecedores. 

 

2.5.1.3.1 A análise dos clientes 

 

Nesta parte do Plano de Negócios consta a análise dos clientes, compreendendo 

comportamento de compra e perfil. Segundo Dornelas (2016), clientes não compram somente 

produtos, mas sim uma solução para algo que precisam ou para suprir alguma necessidade. Se 

os clientes estão felizes com um produto, eles farão compras repetidas e o recomendarão para 

outras pessoas, portanto criar uma boa relação de longo prazo pode ser uma boa estratégia. 

 

2.5.1.3.2 A análise dos concorrentes 

 

 Segundo a Endeavor, uma organização líder no apoio a empreendedores de alto 

impacto ao redor do mundo, as cinco forças criadas pelo professor Michael Porter, são 

recursos completos para se analisar a concorrência entre empresas. São cinco forças 

competitivas, que devem ser detalhadamente avaliadas para que a partir dessa avaliação se 

elabore uma estratégia empresarial eficaz. São elas:      

1 - A rivalidade entre concorrentes: Das cinco forças, a rivalidade é a maior determinante 

da competitividade e da lucratividade dentro de um setor, pois, se há muitos concorrentes, é 

difícil de ganhar participação no mercado e assim se torna difícil de obter lucro (Livro dos 

Negócios, p.213). As empresas precisam conhecer quem são os seus concorrentes no 

momento em que for realizada a análise. Segundo a Endeavor, nem sempre empresas que 

vendem o mesmo produto são concorrentes, pois os públicos de interesse podem ser 

diferentes. 
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2 - A ameaça de produtos substitutos: A mais importante das cinco forças não é sempre a 

mais óbvia. (Livro dos Negócios, p.214). A maioria dos empreendedores pensa que se um 

produto é inovador, não tem concorrência. Pelo contrário, os compradores podem facilmente 

encontrar produtos substitutos com um preço e qualidade mais atrativa que o seu. A 

recomendação da Endeavor é fazer uma lista com todos os produtos que podem oferecer um 

benefício igual ou semelhante ao que a empresa está desenvolvendo.  

3- O poder de negociação dos fornecedores: O poder da barganha dos fornecedores se torna 

forte quando controlam produtos e serviços escassos e isso dá muito certo em empreendedores 

que têm poucos fornecedores, pois costumam ficar totalmente rendidos a eles. Quanto custa, 

quando entrega, com qual qualidade; todas estas questões são decididas pelos fornecedores, e 

isso não é nada bom para os negócios. 

4 – Ameaça de entrada de novos concorrentes: Esta é uma questão que os empreendedores 

devem cuidar e evitar novos concorrentes, pois se um setor é lucrativo e existem poucas 

barreiras à entrada, a concorrência crescerá e os lucros cairão. As empresas deveriam ter por 

hábito, desde o inicio do negócio, criar barreiras de entrada, ou seja, patentes, marcas 

registradas e contratos de exclusividade, que são algumas das formas por meio das quais se 

pode impedir a entrada de novos concorrentes em seu território.  

5 – O poder de negociação dos clientes: esta força diz mais respeito a empresas que vendem 

para poucos clientes e que, por isso, dispõem de uma tremenda força de negociação. Mas até 

hoje é importante que se busquem novas formas de vendas, inovando e tratando todos os 

clientes com excelência, para não depender de poucos consumidores. 

 A Figura 3 apresenta as cinco forças de Porter. 
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Figura 3 - As cinco forças de Porter 

 

Fonte: ENDEAVOR 

2.5.1.3.3 A Análise SWOT   

 

 A análise SWOT1 é uma ferramenta criada pelo consultor de gestão Albert Humphrey 

em 1996, para identificar as forças e as fraquezas internas e para analisar as oportunidades e 

as ameaças externas. Conhecida no Brasil como FOFA(Força, Oportunidades, Fraquezas e 

Ameaças), esta análise pode ser utilizada tanto em uma situação de estudo de viabilidade de 

uma empresa, quanto para mapear os pontos fortes e fracos das empresas que já estão 

constituídas. A análise SWOT pode ser representada por um retângulo, dividido em quatro 

partes: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, conforme demonstra a figura a seguir. 

                                                           
1 SWOT é a abreviação de Strenghs (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos), Opportunitties 
(Oportunidades) e Threats (ameaças) (Ceconello 2008 p. 131). 
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Figura 4 - Matriz SWOT 

 

 

Fonte: SEBRAE 

 

 Para colocar em prática essa técnica, primeiramente necessita-se definir os pontos 

fortes e fracos do ambiente interno. Nos pontos fortes, devem-se identificar os diferenciais, o 

que você faz de melhor na empresa, o que sua empresa possui de melhor em relação às 

empresas rivais, para assim estabelecer uma barreira de entrada ao interessado. Identificar os 

pontos fracos não significa incompetência, mas sim uma oportunidade de trabalhar para 

minimizá-los e priorizar os que mais afetam o negócio. 

Depois de feita esta análise, é preciso analisar o ambiente externo, ou seja, as 

oportunidades e as ameaças. Como oportunidades, observar a todo instante o que existe no 

mercado, como novas tendências que surgem, novidades de produtos e sua expansão, 

conquista de novos clientes, enfim, oportunidades é tudo que pode gerar receita e valor. Mas, 

não é só nas oportunidades que se deve ficar atento, pois as ameaças são tão importantes 

quanto. O empreendedor precisa estar atento aos concorrentes, a queda no padrão de 

consumo, as novidades tecnológicas que os concorrentes investem, e a tudo o que pode afetar 

a receita ou a imagem do negócio. 

 A concorrência faz com que os negócios sejam mais difíceis, contribuindo para uma 

pressão cada vez maior sobre os preços, custos e a necessidade de se destacar. A única 

maneira de estabelecer, proteger e entender a concorrência competitiva é estudar sobre ela e, 
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neste ponto, entra a análise SWOT, como já vimos anteriormente, que ajuda as empresas a 

entender a si mesmas, seus mercados e sua concorrência.  

 

2.5.1.3.4  A análise dos fornecedores 

  

 Segundo Chiavenato (2007), fornecedores são as empresas com as quais a empresa 

mantém relações de dependência. Existem vários fornecedores, como de capital, de materiais, 

de matéria-prima, de equipamentos, de mão-de-obra. 

 

2.5.1.4 Plano organizacional 

 

 Plano organizacional é a divisão de cargos, de setores e de tarefas, em diferentes níveis 

hierárquicos e de modo que todo o potencial delas seja aproveitado. Tudo isso deve ser 

pensado levando em conta o ramo de atuação da empresa e seus objetivos.  

 Para construir uma boa estrutura organizacional, devem-se levar em conta alguns 

aspectos importantes como identificar e estruturar hierárquicamente a empresa, definindo se 

será uma estrutura vertical ou horizontal. A diferença entre ambas é que empresas com 

estrutura horizontal são mais participativas e colaborativas, seus colaboradores possuem 

características de pró-atividade e possuem espaço para expor suas opiniões, sem gerar 

constrangimentos dentro da empresa. Nas empresas verticais, a diretoria fica lá em cima, com 

poder centralizado.  

Na hora de escolher e desenhar a estrutura organizacional ou organograma é preciso 

considerar a quantidade de níveis hierárquicos. Mais de três níveis entre o CEO e a linha de 

frente, resultará em dificuldades com a comunicação interna. Quanto mais longa a cadeia de 

comunicação, mais a mensagem de um CEO pode chegar totalmente modificada às pessoas da 

empresa e vice-versa. Uma boa estrutura organizacional e um bom organograma podem 

ajudar o empresário a acompanhar os resultados de sua empresa, o desenvolvimento de seus 

colaboradores, assim possibilitando identificação de oportunidades de crescimento dentro da 

empresa. 

 

2.5.1.5 Plano operacional 

 

  Nesta parte do trabalho descreve-se como a empresa irá comercializar e desenvolver 

seus produtos, bem como a matéria-prima necessária, sua capacidade produtiva, fornecedores 
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necessários, distribuição e armazenamento. Um layout ou planta baixa pode ajudar na 

distribuição dos equipamentos, setores e pessoas dentro da empresa.  

O plano operacional, além de descrever como a empresa está estruturada, define o 

perfil dos profissionais e os cargos necessários, bem como as tarefas de cada um e sua 

remuneração, ajudando na etapa de recrutamento e seleção desta equipe (SEBRAE; 

DORNELAS, 2016).  

 

2.5.1.6  Plano de marketing 

 

O Marketing é um processo que envolve a identificação e a satisfação das 

necessidades dos consumidores. O sucesso financeiro muitas vezes depende das habilidades 

do Marketing, pois o setor de finanças, operações, contabilidade, entre outras funções do 

negócio, não terão sentido sem ter a demanda e a venda do produto ou serviço para obtenção 

de lucro (KOTLER, 2006). 

 Indo ao encontro de Kotler (2006), Kurtz (2009) cita que marketing envolve analisar 

as necessidades do consumidor, garantir informações para produzir e desenhar produtos que 

estão de acordo com a expectativa do comprador, manter e criar um bom relacionamento com 

fornecedores e consumidores. “O objetivo de Marketing é conhecer e entender o cliente tão 

bem que o produto ou o serviço seja adequado a ele e se venda sozinho” (Kotler, 2006, p.4). 

Para Kotler (2006), em um bom plano de marketing, uma boa propagada pode 

alavancar muito uma empresa, mas, no entanto, não é nada simples pois uma empresa 

raramente vai satisfazer a todos.  

O sucesso de um produto no mercado também depende de uma estratégia de 

marketing eficaz, pois uma coisa é desenvolver um bom produto, mas se as pessoas não 

entenderem sua mensagem, o produto fracassará. Uma estratégia de marketing eficaz atinge 

os consumidores certos na hora certa e desenvolve um bom relacionamento entre a empresa e 

o comprador. 

O Marketing deve dar conta de responder qual participação de mercado a empresa 

quer atingir, quanto quer vender, quanto quer lucrar, em quais segmentos e regiões, 

com que penetração de mercado, para quais consumidores e em qual prazo 

(DORNELAS, 2016, p.154).  
 

Dornelas (2016) e Kotler (2004) citam estratégias de marketing como sendo os meios 

e métodos que a empresa deverá utilizar para atingir seus objetivos com o consumidor. Essas 

estratégias são compostas pelos 4Ps: produto, preço, praça e promoção. A empresa pode 
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adotar estratégias atuando sobre os 4Ps, de forma a obter melhor resultado. Sua projeção de 

vendas está diretamente ligada a esta estratégia de marketing, dependendo de como o produto 

ou serviço será posicionado no mercado e como chegará ao cliente.  

 No Livro dos Negócios (2014) estes fatores são tratados como ingredientes 

fundamentais para as empresas vender, para o planejamento do produto, para precificação, 

marca e distribuição e podem ser ajustados para influenciar a reação do consumidor ao 

produto ou serviço que está sendo vendido. 

 Para entender um pouco melhor deste processo, discorre-se um pouco sobre cada 

elemento do mix de marketing.  

• Produto 

 Para a Endeavor e o Livro dos Negócios, produto corresponde à oferta. Ele pode ser 

tanto um produto propriamente dito como um serviço, que pode ser oferecido a um mercado 

para satisfazer uma necessidade ou desejo dos consumidores. Produto diz respeito a todas as 

características que terá aquilo que sua empresa vai oferecer ao mercado. 

• Preço 

 Dornelas (2016) acredita que o preço seja a maneira mais tangível de se agir no 

mercado, pois a empresa pode criar demanda para o produto, definir lucratividade, mudar a 

maneira que o produto entra no mercado, sempre tendo como referência o valor que o 

consumidor vê no produto, não o preço que a empresa acha que ele deve ter. A empresa deve 

estabelecer seu objetivo de mercado de forma clara e definir como irá atuar em relação à 

concorrência.  

 Por outro lado, para Endeavor, o preço trata-se do volume de dinheiro cobrado pelo 

produto ou serviço que você oferta ao mercado. Refere-se ao único componente dos 4 Ps que 

gera receita e é um dos principais elementos na determinação da participação de mercado de 

uma empresa.  

• Praça 

 No primeiro momento dá-se o nome de venda ou distribuidores. Refere-se aos canais 

de distribuição, como o produto chegará ao mercado, a logística de transporte, o 

armazenamento, enfim, é onde o produto ou serviço será disponibilizado aos consumidores 

(Kotler 2006). 

• Promoção 

 Este componente dos 4 Ps refere-se a comunicação sobre o produto com os mercados-

alvos. É a estratégia de divulgação, composta de ferramentas (televisão, rádio, jornais, 

revistas, outdoors, internet, entre outros...) que vão comunicar os diferenciais da sua oferta ao 
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seu público de interesse. Fazer propagandas às vezes custa caro, por isso fazer a escolha do 

veículo adequado, a quantidade e a periodicidade são fundamentais para que a empresa 

economize.  

 Kotler (2006) resume promoção em oferecer vantagem adicional ao cliente, com 

descontos no preço, brindes, produto extra.  

 

2.5.1.7  Plano financeiro 

 

 Para Gitman (2004), planejamento financeiro é um aspecto importante das atividades 

da empresa, pois ele oferece orientação nas tomadas de decisão da empresa, para que atinja 

seus objetivos.  

 Já para Dornelas (2016) um plano de financeiro deve apresentar as ações planejadas 

para a empresa e as comprovações, através de projeções futuras, ou seja, quanto necessita de 

capital para abrir ou manter seu negocio. Para Adjzental e Cecconello (2008), também deve 

conter o demonstrativo de fluxo de caixa previsto para os próximos três anos, balanço 

patrimonial, análise do ponto de equilíbrio, necessidades de investimento, demonstrativos de 

resultados e análises de indicadores (faturamento previsto, payback, Taxa Interna de Retorno). 

No Plano de Negócios, é importante que se mostre tanto o Valor Presente Líquido quanto a 

TIR e o prazo de payback.  

 Estes citados são alguns métodos básicos para ajudar na tomada de decisão de um 

investimento, os quais são levados em conta neste trabalho. 

2.5.7.1   Payback 

 

Payback é uma técnica que mede o tempo necessário para recuperar o capital investido 

no negócio. E para um investimento se tornar atraente, menor tem que ser o tempo de retorno 

deste investimento (GITMAN, 2004). 

 Indo ao encontro de GITMAN (2004), Horngren, et al (2004), firmam que payback 

mede o tempo que se levará para recuperar, na forma de futuros fluxos de caixa esperados, o 

investimento inicial líquido em um projeto.  

 Para calcular o payback, é preciso entender primeiramente o que é fluxo de caixa, pois 

será a partir do fluxo de caixa que será calculado o tempo para o investimento retornar. 
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2.5.7.2  Fluxo de caixa 

  

Fluxo de caixa mede as entradas e das saídas de recursos financeiros em determinado 

período, segundo Horngren, et al (2004). 

 Fluxo de caixa é um elemento de gestão e planejamento do dia a dia de uma empresa. 

Ele pode ser convencional ou não convencional. No convencional é formado por gastos 

iniciais seguido de uma série de entradas e o não convencional, tem um desembolso seguido 

de uma série de entradas e saídas. Verifica-se melhor nas Figuras a seguir: 

 

Figura 5 - Fluxo de caixa convencional 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 6 – Fluxo de caixa não convencional 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Podemos observar que na figura 1 o fluxo de caixa possui somente uma saída e 

sucessivamente varias entradas de dinheiro durante o ano. Por exemplo: a empresa compra de 

R$ 10.000 em matéria prima e espera receber entradas de R$ 2.000,00 anuais.  

Já na figura 2 temos uma saída, várias entradas e novamente uma saída e várias 

entradas, justificando a tomada de recursos de terceiros. Um exemplo claro é a empresa ter 

comprado uma máquina de salgados que exigiu uma saída de R$ 10.000,00 e vai ter entradas 

nos próximos 4 anos de R$ 5.000,00, mas no 5º ano após a compra, talvez seja necessário 

uma nova saída de R$ 8.000,00 para manutenção da máquina. Este modelo de fluxo não 

convencional será utilizado neste plano de negócios. 

 Para Dornelas (2016), podemos fazer a análise do fluxo de caixa pelos métodos do 

Valor Presente Liquido e pela Taxa Interna de Retorno. 

 

2.5.7.3  Valor presente liquido (VPL) 

 

O Valor Presente Liquido (VPL), para Gitman (2004)  leva o valor do dinheiro no 

tempo, ou seja, qual é o retorno mínimo que deve ser obtido em um projeto para que o valor 

de mercado da empresa fique inalterado.  
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Ao mesmo tempo em que Horngren et al (2004),  explica que o VPL calcula o ganho 

ou a perda de dinheiro, descontando todos os fluxos de entradas e saídas esperados utilizando 

a taxa mínima de retorno. Só os projetos com VPL igual ou maior a zero são aceitáveis.  

 Para se obter o VPL, subtraímos o investimento inicial de um projeto (FCo) do valor 

presente de suas entradas de caixa (FCt), descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da 

empresa (k), (GTIMAN, 2004). 

 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐹𝐶0

𝑛

𝑡=1

 

∑(𝐹𝐶𝑡  

𝑛

𝑡=1

𝑋 𝐹𝑉𝑃𝑘,𝑡) − 𝐹𝐶0 

 

 

Sendo que: 

∑: somatório 

FC: fluxo de caixa do período n 

i: taxa de desconto 

t: período  

 

2.5.7.4  Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para Gitman (2004), a Taxa Interna de Retorno (TIR) é utilizada nas tomadas de 

decisões de aceitação ou rejeição. Segundo Keynes (1996), se a TIR for maior que o custo de 

capital, deve-se colocar o projeto em prática e investir nele, caso a TIR for menor de que o 

custo de capital deve-se rever o projeto.  

 Para Horngren et al (2004), a TIR calcula a taxa de desconto na qual o valor presente 

dos fluxos de caixa é igual ao valor presente das saídas, ou seja, o TIR resulta no VPL. 

Matematicamente falando, a TIR é o valor k na seguinte equação, onde faz com que o VPL se 

iguale a $ 0 

                                                      $ 0 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐹𝐶0 

 

∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

−  𝐹𝐶0 
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Segundo Gitman (2004), os administradores preferem usar a TIR, pois para os 

executivos ele faz sentido na tomada de decisão em virtude que as taxas de juros, de 

rentabilidade e outras são mais frequentes. O VPL se torna menos intuitivo, porque não mede 

o montante aplicado e  sim supõe que quaisquer entrada de investimento são reinvestidas ao 

custo de capital da empresa.  

 

2.5.7.5  Ponto de Equilíbrio 

 

A análise de ponto de equilíbrio é utilizada para determinar o nível de operações 

necessárias para cobrir todos os custos operacionais e avaliar a rentabilidade das vendas, ou 

seja, corresponde a quantidade necessária que a empresa precisa vender para cobrir todos seus 

gastos. Para efetuar esta análise, primeiramente é preciso decompor o custo dos produtos 

vendidos e as despesas operacionais, em custos operacionais fixos e variáveis (GITMAN, p. 

434). 

Custos fixos não variam com o volume da produção, já os variáveis variam de acordo 

com o volume produzido. Indo ao encontro de Gitman (2004), Martins (2010) denomina 

ponto de equilíbrio como sendo a união dos custos e despesas totais com as receitas totais, 

conforme demonstra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3 - Ponto de equilíbrio  

 

Fonte: Martins (2010). 
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Até o ponto de equilíbrio a empresa está tendo mais custos e despesas. Acima do 

ponto, ela entra na faixa de lucro. Para chegar nestas conclusões utiliza-se da seguinte 

formula:  

 

Ponto de Equilíbrio = 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠+𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑎𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎
 

 

 

2.5.7.6  Indicadores Econômicos e Financeiros 

 

GITMAN (2004) cita quatro indicadores básicos, que indicam como está a situação da 

empresa: liquidez, atividade, endividamento e lucratividade. Calculamos estes indicadores 

partir do balanço patrimonial e das demonstrações de resultado.  

• Liquidez: mostra se a empresa é capaz de saldar suas dividas, ou seja, quanto à 

empresa possui para saldar seu passivo circulante que são as contas a pagar, impostos 

a recolher, outras dívidas e financiamentos em longo prazo.  

• A atividade de uma empresa pode ser medida pelo giro de estoque e do ativo total 

(caixa, contas a receber, estoques, títulos a receber e investimentos). 

• Endividamento é quanto o total de ativos é financiado por terceiros e por proprietários 

da empresa.  

• Lucratividade mostra quanto à empresa é atraente para investidores. Estes índices são 

usados para justificar investimentos. Para determinar quanto a empresa consegue gerar 

de lucro, utiliza-se o retorno sobre o ativo total (ROI).  
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3   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Essa parte do trabalho visa apresentar os aspectos metodológicos para o alcance do 

objetivo da pesquisa.  É através do método da pesquisa que se sabe qual o tipo de estudo a ser 

realizado, qual a amostragem a ser utilizada, qual a população entrevistada e como é feita a 

análise dos dados coletados na pesquisa.  Para alcance dos objetivos da pesquisa, deve-se 

estabelecer um cronograma a ser seguido no desenvolvimento tendo bem definido os recursos 

necessários para  o êxito da pesquisa.  

Nesse contexto, o presente estudo se trata uma pesquisa quanti/qualitativa de cunho 

descritivo. De acordo com Gil (2010), as pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição 

das características de determinada população. 

A pesquisa qualitativa caracteriza-se pela não utilização de instrumentos estáticos na 

coleta e análise dos dados. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento chave, fundamental no processo de coleta e análise de dados. Já a 

pesquisa quantitativa considera tudo que se pode medir, traduzindo em números opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las. Para a pesquisa quantitativa utilizam-se recursos 

e técnicas estatísticas (ZANELLA, 2009).  

Neste trabalho a pesquisa qualitativa está presente na análise dos concorrentes e 

fornecedores e a pesquisa quantitativa é apresentada na pesquisa de mercado, análise de 

clientes e no plano financeiro.  

A base teórica realizada através de pesquisa bibliográfica tem como suportes 

informacionais livros, teses, artigos dentre outros. Para a identificação do perfil de consumo e 

peculiaridades do mercado em análise, indispensável a este estudo, utilizou-se a aplicação de 

questionário. Assim são descritos, a seguir, sobre o local de coleta de dados, a definição da 

amostra e as especificidades do instrumento de coleta,  

 

3.1  LOCAL DA COLETA DE DADOS 

  

 Na região da Quarta Colônia, na qual a cidade de Faxinal do Soturno está inserida, 

encontramos duas culturas distintas com forte tradição em produção caseira de alimentos: os 

descendentes de alemães e de italianos. Em se tratando de uma padaria e confeitaria, este 

aspecto é relevante pelo fato de que essa tradição concorre com o objeto do negócio em 

questão. Por outro lado, esses mesmos produtores podem ser fornecedores em potencial de 
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produtos naturais e orgânicos, que agregariam valor ao negócio, especialmente no que tange à 

qualidade.  

 Deve ser considerado também que a proximidade das cidades que compõem a Quarta 

Colônia (as cidades de Silveira Martins, Ivorá, Nova Palma, Faxinal do Soturno, S. João do 

Polêsine, Dona Francisca, Pinhal Grande, Agudo e Restinga Seca, o distrito de Vale Veneto e 

o Recanto Maestro) amplia o mercado a ser atendido pelo empreendimento, o que demanda 

uma análise logística criteriosa. 

Esse presente estudo foi efetuado com a população das cidades de Faxinal do Soturno, 

Recanto Maestro, Dona Francisca e São João do Polêsine para verificar a viabilidade de 

implantação de uma Padaria e Confeitaria na cidade de Faxinal do Soturno, que servisse às 

demais cidades pesquisadas. 

 Faxinal do Soturno possui aproximadamente 6.672 habitantes. Destes, possuem um 

rendimento de até ½ salário mínimo 325 pessoas, ½ a 1 salários mínimo 679 pessoas, de 1 a 2 

salários mínimos 631 pessoas e 104 pessoas recebem mais de 5 salários mínimos.  

As cidades vizinhas tem grande potencial no turismo e assim atraem muitas pessoas 

para Faxinal do Soturno e região.  

São João do Polêsine possui uma população de 2.649, segundo dados do IBGE, e é 

uma região que explora o turismo, principalmente religioso e cultural (Festival de Inverno). 

 

Quadro 1 - Rendimento domiciliar per capita na cidade de Faxinal do Soturno - 2010 

Rendimento Domiciliar per capita – 2010 

Até 1/2 salário mínimo 325 

De 1/2 a 1 salário mínimo 679 

De 1 a 2 salários mínimos 631 

De 2 a 5 salários mínimos 374 

Mais de 5 salários mínimos 104 

  

Fonte: IBGE (2010) 

 

3.2  DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

 

 Nesta etapa de trabalho define-se qual população amostral que irá ser utilizada. 

Vergara (2007) discorre sobre o assunto apontando que “trata-se de definir toda a população e 

a população amostral. Entenda-se aqui por população não o número de habitantes de um local, 
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como é largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos (empresas, produtos, 

pessoas, por exemplo) que possuem as características quer serão objeto de estudo. População 

amostral ou amostra é uma parte do universo (população) escolhida segundo algum tipo de 

representatividade” (VEGARA, 2007, p.50).    

 No caso deste estudo, o número de respondentes foi definido considerando a 

população total do município de Faxinal do Soturno (6.672), segundo Censo 2010, e um erro 

amostral igual a 7%, para o nível de confiança de 95%. A equação de determinação do 

tamanho da amostra segundo Bruni (2010) é:  

 
   1Nxep1xpxZ

p1xpxNxZ
n

22

2






 

onde:  

n - tamanho da amostra calculada 

N- tamanho da população 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p - verdadeira probabilidade do evento 

e - erro amostral 

 

 Substituindo-se os valores, obteve-se: 

 

  

 

Assim, o número de respondentes necessários para esta pesquisa é 191. Para obter o 

número de participantes necessários, o questionário foi criado em ambiente virtual e 

publicado nas redes sociais, totalizando 154 questionários válidos. 

3.3  INSTRUMENTO DE COLETA 

 

Segundo Gil (2010), a definição do instrumento de coleta de dados depende dos 

objetivos que se pretende alcançar com a pesquisa e do universo a ser investigado. Os 

instrumentos de coleta de dados tradicionais são:  

 

     

191n

6671x0,07x0,50x0,501,96

x0,50x0,501,966672x
n

22

2
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Observação sistemática - tem planejamento, realiza-se em condições controladas para 

responder os propósitos pré-estabelecidos; 

Não participante -  O pesquisador presencia o fato, mas não participa; 

Individual - realizada por um pesquisador; 

Na vida real - registro de dados à medida que ocorrem; 

Entrevistas - é a obtenção de informações de um entrevistado sobre determinado 

assunto ou  problema.  

Questionário – que segundo Vergara (2007) caracteriza-se por uma série de questões 

apresentadas ao respondente por escrito. O questionário pode ser aberto, pouco ou não 

estruturado, ou fechado.  

Para o presente estudo foi utilizado um questionário, com questões abertas e fechadas, 

conforme demonstra o quadro a seguir: 

   
Quadro 2 - Perguntas para o consumidor 

Perguntas para o consumidor 

Tema  Autor Pergunta 

   

Processo de decisão de 

compra/ modelo de 

estímulo e resposta/ 

Busca por variedade  

  

 

Solomon(2008)  

Kotler(2000)  

Engel(2000) 

 

O que chama mais sua atenção em uma padaria e 

confeitaria?  

Nome da(s) empresa(s) onde você costuma comprar. 

Por quê?  

 

 

Fatores individuais  

 

Kotler (2000) 

 

Quais produtos você costuma comprar?  

Você tem preferência para comprar doces, Salgados ou 

ambos? 

Fatores pessoais  Kotler e 

Armstring 

(2008) 

Você frequentaria uma padaria e confeitaria em Faxinal 

do Soturno? (   )sim  (   ) não 

Qual sua média de gasto semanal? 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.3.1  Estratégias analíticas 

 

É nesta etapa do trabalho que o pesquisador interpreta e analisa os dados coletados, 

para obter informações necessárias. O plano de análise e interpretação de dados é a parte mais 

importante de um trabalho, pois é através dele que o pesquisador interpreta os dados coletados 

e os transforma em análises, e por meio delas, obtém o entendimento dos fatos ocorridos e 

previsões dos mesmos.   
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Neste estudo as análises se constituíram em consolidações teóricas, pesquisa de 

mercado, marketing e vendas, como também a elaboração do custo do negócio, e a análise da 

viabilidade contábil e econômica para o empreendimento.    

 

4   O PLANO DE NEGÓCIOS 

 

4.1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 O presente Plano de Negócios trata-se da iniciativa de abertura de uma padaria e 

confeitaria na cidade de Faxinal o Soturno, na qual encontramos uma carência dos serviços 

especializados nesta área de panificadoras. A cidade também não possui um local para as 

pessoas tomarem café com conforto e realizar encontros com amigos.  

 A proposta deste plano é criar um espaço aconchegante, com um atendimento de 

qualidade e produtos diferenciados e gostosos.  

 Faxinal do Soturno tem uma circulação grande de pessoas que podem disfrutar das 

instalações e produtos que a padaria e confeitaria irá oferecer. Como se percebe em pesquisa 

realizada durante este estudo, as pessoas prezam muito mais pela qualidade dos produtos e do 

atendimento do que as promoções ou preços. Não adianta ter valores baixos no mercado e 

produtos em deterioração ou ruins para oferecer as pessoas, pois pode ter certeza que o 

mesmo cliente não voltará ao mesmo lugar duas vezes.  

 O diferencial da padaria será os produtos artesanais e feitos a partir de insumos 

fornecidos pelas colônias da região. O empreendimento oferecerá ainda doces finos e terá 

espaço para pequenos eventos. 

 A proposta, além do café e padaria/confeitaria, é atender à encomendas alimentos para 

festas ou eventos. Um dos carros-chefes da padaria será a oferta de pão quentinho em diversos 

momentos do dia e pão caseiro feito com fermento caseiro. 

 Também serão oferecidos uma grande variedade de sucos, chocolate quente, cafés e 

chás. Para acompanhar sempre teremos um bom bolo, croissant, folhados, tortas salgadas e 

sanduiches naturais. Para quem é intolerante a lactose ou glúten, a padaria contará com uma 

linha especial de produtos. E sem esquecer os diabéticos, a Gabriela Cravo e Canela Padaria e 

Confeitaria oferecerá uma linha de trufas diet feitas sob encomenda. Então pode-se dizer que 

todos os tipos de públicos foram considerados.  
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4.2  DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

 Para começar a descrever o empreendimento é importante descrever o caminho 

percorrido desde a realização das primeiras trufas até a idealização da Gabriela Cravo e 

Canela Padaria e Confeitaria.   

Tudo se inicia quando comecei a estudar na Antonio Meneghetti Faculdade, no curso 

de Graduação em Administração. Para que eu pudesse me manter no curso, precisei trabalhar 

para me sustentar e foi então que comecei no Bar da Iara em meio turno.  

Já elaborava em casa doces e bolos para a família porque sempre gostei de fazer, mas 

desde que comecei a trabalhar com isso fui gostando ainda mais. Para obter uma renda extra, 

comecei a fazer trufas em casa e vender na Faculdade e na casa do estudante. Desde então 

comecei a fazer encomendas grandes e me aperfeiçoar e não parei mais.  

Vieram os primeiros trabalhos da AMF onde me proporcionaram ter mais 

conhecimentos sobre empreendedorismo, sobre como abrir um negócio, enfim, pude aprender 

como se faz na prática. No ano de 2015, veio à oportunidade e participar de um trabalho 

Acadêmico na Faculdade, onde tive o prazer de elaborar uma empresa com uma colega, em 

três dias, e apresentar o projeto para uma banca onde analisaram se era viável ou não e se iria 

dar certo abrindo no dia seguinte. O resultado foi o primeiro lugar, o que me motivou ainda 

mais em seguir no meu projeto e estar hoje realizando este trabalho.  

A AMF  me mostrou meu potencial, ajudou a desenvolver dentro de mim o que eu sei 

fazer, o que eu gosto de fazer. Ela incentiva os alunos, desenvolvendo verdadeiros 

empreendedores e abrindo espaço para esta evolução e desenvolvimento. Hoje recebo 

encomendas para festas de aniversários, casamentos e eventos e continuo vendendo meus 

produtos na empresa onde trabalho, para meus colegas, até que possa iniciar o 

empreendimento. 

 A Gabriela Cravo e Canela Padaria e Confeitaria será voltada para o atendimento aos 

clientes no balcão ou à domicilio e com o espaço reservado aos sábados à tarde e domingos 

para realização de eventos de pequeno público (máximo 100 pessoas). A empresa funcionará 

de segunda-feira à sábado, durante a semana das 7h30min às 12h e das 14h até às 19h. Aos 

sábados funcionará das 7h30min até às 12h. Também será realizado o atendimento a 

domicilio, passando pelos interiores de Faxinal do Soturno e das cidades e distritos vizinhos 

(São João do Polêsine, Dona Francisca, Nova Palma, Recanto Maestro, Vale Vêneto). 

 A empresa visa a excelência no atendimento e para que isso se realize ela irá contar 

com um treinamento e uma relação diferenciada com seus colaboradores, fazendo o 
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acompanhamento do desenvolvimento e do desempenho dos colaboradores diariamente, 

através de conversas e de feedback dos clientes. 

 Os produtos serão todos feitos no dia e com matéria-prima da quarta colônia. Para 

atender com excelência nossos clientes também em suas residências, a empresa contará com 

um automóvel devidamente adaptado e com compartimentos que comportam os produtos de 

maneira adequada e higiênica. O motorista que fará as entregas estará sempre uniformizado e 

usando equipamentos adequados. 

 Vale ressaltar que todos os funcionários receberão uniformes padrões e mais de uma 

unidade para não precisar reutilizar o mesmo no dia seguinte, assim tendo um uniforme 

sempre limpo.  

 A padaria terá como diferencial, além dos produtos caseiros e artesanais, o ambiente 

aconchegante e com uma linda decoração para as pessoas não só venham comprar o seu pão e 

ir para casa, mas sim para que se sintam à vontade para sentar-se e fazer um lanche, tomar um 

café na própria padaria e inclusive marcar reuniões no local.  

Teremos ainda a opção de kits festas, para eventos idealizados rapidamente. O kit será 

composto por uma torta, trufas e salgados e um tipo de bebida (suco ou refrigerante), bem 

como utensílios descartáveis.  

As imagens a baixo mostram como será a identidade visual do empreendimento. 

Também foi elaborado um modelo de layout da padaria e confeitaria internamente e 

externamente, para ajudar a ter uma visão melhor da ideia do negócio.  

Figura 7- Identidade visual da empresa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O nome ‘Gabriela Cravo e Canela Confeitaria e Padaria’, surgiu como resultado da 

vontade da idealizadora do empreendimento ter um nome criativo sem ser similar a outros 

empreendimentos existentes na região. Também a proposta era ser um nome de fácil 

pronúncia, amigável e que tivesse a ver com a proprietária. Então, em uma pesquisa informal 

com amigos e familiares, após diversas sugestões decidiu-se pelo nome citado.  

Foram feitos dois modelos de aplicação da logo marca da empresa, utilizando o 

programa Adobe Illustrator como ferramenta para criação das mesmas. Nas figuras 1 e 2 

temos dois modelos de aplicação da logo marca e na figura 3 temos uma modelo já aplicado. 

 

Figura 8- Aplicação principal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 9- Aplicação secundária 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
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Figura 10 - Modelo aplicado: imagem frontal 

 

Fonte: Elaborado por Cristiane Medina (2016) 

 

 

Figura 11- Layout interno 1 

 

Fonte: Elaborado por Cristiane Medina (2016) 
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Figura 12- Layout interno 2 

 

Fonte: Elaborado por Cristiane Medina (2016) 

 

 

 

Figura 13- Layout interno 3 

 

Fonte: Elaborado por Cristiane Medina (2016) 
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Figura 14- Layout interno 4 

 

Fonte: Elaborado por Cristiane Medina (2016) 

 

 

 

 

 

Figura 15- Layout interno 5 

 

Fonte: Elaborado por Cristiane Medina (2016) 
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Figura 16- Layout interno 6 

 

Fonte: Elaborado por Cristiane Medina (2016) 

 

 

 

 

 

Figura 17-Layout interno 7 

 

Fonte: Elaborado por Cristiane Medina (2016) 
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Figura 18-Layout interno 8 

 

Fonte: Elaborado por Cristiane Medina (2016) 

 

 

Figura 19-Layout interno 9 

 

Fonte: Elaborado por Cristiane Medina (2016) 
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4.2.1   Missão, Visão e Valores 

 

Missão: Oferecer produtos de qualidade, satisfazendo os desejos dos clientes nos 

melhores momentos de sua vida.  

Visão: Ser modelo de padaria e confeitaria na região da Quarta Colônia. 

Valores: Responsabilidade e integridade, trabalho em equipe e profissionalismo.  

Responsabilidade: Responsabilidade desde a fabricação até a entrega dos produtos, 

prezando pela excelência no atendimento. A responsabilidade parte da capacidade, portanto 

quando uma pessoa é capaz, ela é responsável por essa capacidade.  

Trabalho em equipe: trabalharemos com transparência, para que possamos oferecer um 

ambiente agradável para nossos clientes. 

Profissionalismo: É técnica de fazer bem feito, de saber servir. O profissional ama o 

que faz por isso se entrega por inteiro e faz com profissionalismo. Atender o cliente, o 

fornecedor, os funcionários com qualidade, respeito e humildade. Humildade de  passar o 

conhecimento e de aprender com os outros e com os erros. 

 

4.3  ANÁLISE DO MERCADO 

 

Na análise de mercado foram feitas pesquisas para verificar qual o perfil do público a 

ser atendido. Nas  primeiras questões aplicadas nesta etapa foi verificado a preferência que as 

pessoa têm por comprar, ou seja, preferem comprar mais doces ou salgados.  

 

Gráfico 4- Preferência por compra 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Conforme gráfico acima, percebe-se que 68% das pessoas preferem comprar doces e 

salgados, 8,5% doces e 23,5% salgados, o que dá uma margem significativa que o consumo 

de salgados é maior. Estes dados são muito importantes para a produção, pois ajuda a 

mensurar a quantidade a se produzir entre doces e salgados.  

Pensando na quantidade e variedade a ser produzida foram feitas perguntas de quais 

produtos os clientes costumam comprar.  

 

Gráfico 5 - Quais destes produtos (pões e salgados) você costuma comprar? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Como podemos observar no gráfico acima, o tradicional pão francês é o mais 

consumido com 61,7 entre os 154 entrevistados; 48,7% das pessoas consomem salgadinhos, 

29,2% pão fatiado e 15,6% pão caseiro.  

Gráfico 6- Com qual frequência? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O gráfico acima mostra a frequência de consumo em padarias e confeitarias. 61,7% 

das pessoas compram pães e salgados semanalmente, 27,9% diariamente o que podemos 

imaginar que seja a compra de pães, pois as pessoas tomam seu café todos os dias ou fazem 

lanches diariamente. 10,4% consomem mensalmente, o que se pode inferir consumo de 

salgados.  

Gráfico 7- Quais destes produtos (doces, tortas e bolos) você costuma comprar? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Na parte dos doces, a maioria costuma comprar um docinho ou um bolo depois do 

almoço, mas nada tão significativo quanto a parte de salgados e pães. No gráfico apresentado 

acima 45,5% dos entrevistados consomem mais docinhos, 37% tortas recheadas e 37,7% 

bolos em geral.  

Gráfico 8- Com qual frequência? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A frequência é mais espaçada, pois não são todos os dias que pessoas consumem 

quantias consideráveis de doçuras. 53,9% dos entrevistados consumem uma vez por mês um 

doce ou uma torta, 43,5% todas as semanas compram um docinho e uma parcela muito 

pequena consome doces todos os dias.  

No próximo gráfico veremos qual a média de gasto das pessoas por semana com estes 

produtos que acabamos de verificar.  

 

Gráfico 9- Média de gasto semanal. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

36,4% das pessoas gastam de R$ 10,00 até R$ 20,00, 27,3% gastam de R$ 20,00 até 

R$ 30,00, 16,9% R$30,00 até R$ 50,00, 10,4% de R$ 5,00 até 10,00 e 9,1% mais de  R$ 

50,00  por semana, o que nos permite analisar o valor médio de compras. 

No próximo gráfico foi levantado o que mais chama a atenção em uma padaria e 

confeitaria. O que surpreendeu nas respostas onde é que a qualidade ficou em primeiro lugar. 

Às vezes pensa-se que o que mais vale é o preço dos produtos ou as promoções, mas as 

pessoas vão à busca de produtos bons, com maior durabilidade e que atendam as suas 

expectativas.  
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Gráfico 10- O que chama mais atenção em uma padaria e confeitaria? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme gráfico acima 88,3% das pessoas optaram por qualidade dos produtos, 

52,6% variedade dos produtos e 46,1% ambiente. Então, com isso, comprova ainda mais o 

que foi dito anteriormente, que as pessoas procuram por ambiente agradável, comida de 

qualidade e vários tipos de produtos.  

Pensando em verificar se as pessoas frequentariam uma padaria em Faxinal do Soturno 

foi feita a pergunta, se frequentariam uma padaria e confeitaria na cidade.  

 

Gráfico 11- Você frequentaria uma padaria e confeitaria em Faxinal do Soturno? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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70,8% frequentariam a padaria e confeitaria e 29,2% não frequentariam.  

 

4.3.1  A análise dos clientes 

 

O questionário aplicado buscou também  determinar o perfil dos prováveis clientes da 

padaria e confeitaria. A pesquisa demonstrou que a maioria dos entrevistados reside nas 

cidades e distritos da Quarta Colônia conforme demonstra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 12-Cidade/distrito onde reside? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Uma parcela significativa reside na cidade de Santa Maria, mas realizam suas 

atividade profissionais nas cidades da Quarta Colônia, sendo clientes potencial.. 

A maioria das pessoas costumam fazer compras na região da Quarta Colônia e destas 

32,5% fazem compras na cidade de Faxinal, conforme gráfico a seguir: 

Gráfico 13- Municípios/distritos onde você faz compras de produtos alimentícios 
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As pessoas que compram em Santa Maria, em sua maioria compram no Atacadão ou 

em outros mercados maiores.  

 

Os gráficos a seguir caracterizam o perfil dos respondentes: 

 

Gráfico 14- Sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 15- Faixa etária 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os próximos gráficos indicam faixa salarial e ocupação principal dos respondentes, 

sendo a maioria assalariados. 

.  

Gráfico 16-Faixa salarial 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 17- Atividade profissional 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

0

5

10

15

20

25

A
u

xi
lia

r 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
o

A
gr

ic
u

lt
o

ra

A
n

al
is

ta

A
p

o
se

n
ta

d
a

A
te

n
d

en
te

A
u

to
n

o
m

o

A
u

xi
lia

r 
d

e 
p

ro
d

u
çã

o

A
u

xi
lia

r 
d

e 
re

fr
ig

er
aç

ão

B
an

ca
ri

a

C
ai

xa
 d

e 
su

p
er

m
er

ca
d

o

C
o

n
su

lt
o

ra

D
es

en
vo

lv
ed

o
r

Em
p

re
sa

ri
a

En
fe

rm
ei

ra

Es
ta

gi
ar

ia

Es
ta

ti
st

it
a

Es
tu

d
an

te

Fu
n

ci
o

n
ar

io
 P

ú
b

lic
o

G
er

en
te

s

P
ro

fe
ss

o
ra

P
ro

fi
ss

io
n

al
 d

e 
TI

Se
cr

et
ar

ia

Su
p

er
vi

so
ra

 d
e 

p
ro

d
u

çã
o

Té
cn

ic
o

V
en

d
e

d
o

r

O
u

tr
o

s

Atividade profissional



58 
 

4.3.2  A análise dos concorrentes 

 

A maioria das pessoas efetua suas compras nos mercado e padarias, porém durante a 

coleta de dados, surgiu a informação que as pessoas esperam o padeiro ir às casas o que é um 

dado relevante, pois mostra uma possibilidade de atuação de acordo com o perfil da 

população.  

 As pessoas entrevistadas que compram em mercado, pela facilidade e localização, já 

aproveitam a ida ao mercado para comprar pão ou outro item de padaria.  

 

Gráfico 18- Tipo de empresa onde costuma fazer compras 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico temos 70% das pessoas que fazem compras em mercados, 50% em 

padarias e 10% em atacados.  
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Gráfico 19- Detalhamento da concorrência 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para verificar esta preferencia temos os dados do próximo gráfico que nos ajudam a 

compreender melhor.  A localização e a qualidade são fatores de grande influência, pois as 

pessoas optam por estabelecimentos próximos as suas residências, trabalhos ou faculdade e 

onde sabem que o produto é bom.  

 

Gráfico 20- Motivos para escolha de um estabelecimento 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No gráfico 20 64,3% marcou localização, 61,7% qualidade dos produtos, 21,7% 

atendimento, 19,5% porque não possuem outras alternativas, 13,6% escolhem pelas 

promoções e 12,3% pela forma de pagamento, pois muitas vezes alguns lugares não aceitam 

cartão de crédito ou em alguns lugares as pessoas possuem contas e até mesmo pagam com 

seus vales refeição,  entre outros.  

No Quadro abaixo foi realizado uma analise SWOT dos meus concorrentes:  

 

 

Quadro 3- Quadro de análise de concorrência 

 

Quadro de análise da concorrência 

 Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 

 

 

Pontos 

Fracos 

Atendimento, produtos já 

deteriorados em exposição.  

Atendimento, 

produtos já 

deteriorados em 

exposição. Falta de 

espaço físico.  

Os produtos não são 

todos artesanais, 

perdendo assim a 

qualidade dos 

produtos. 

 

 

Pontos 

Fortes 

Tempo de mercado, 

experiência, atendimento a 

domicilio.  

Tempo de mercado, 

experiência, 

atendimento a 

domicílio.  

Divulgação, fazem 

parte de uma rede de 

cooperação que faz o 

custo reduzir ainda 

mais, mais 

movimento de 

pessoas.  

 

Diferenciais 

Produção de eventos.    Terem outros 

produtos que atraem 

a atenção dos 

clientes e custo de 

produção mais baixo.  

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.3.3  A análise dos fornecedores 

 

Quadro 4- Análise dos fornecedores 

Fornecedores Produtos Tempo de entrega Condições de 

pagamento 

Fornecedor 1 

Croissant 

Folhados 

Pão de queijo 

Pão cabrito 

Pão Francês 

 30 dias 

Agroindústria 1 

Pão caseiro 

Pão fatiado 

Cuca italiana 

Bolachas 

Pão integral 

Pão de grãos  

Entrega Semanal 30 dias 

Agroindústria 2 Ovos, frutas Entrega semanal Á vista 

Agroindústria 3 Queijo, leite, frutas. Entrega Semanal Á vista 

Fornecedor 2 

Rissoles 

Bolinha de requeijão 

Pastel 

Coxinha 

Mini pizza  

 

Entrega Semanal 30 dias 

Fornecedor 3 
Matéria prima para 

produção.  

Mensalmente  Á vista 

Fornecedor 4 
Matéria prima para 

produção 

Mensalmente  30,60 dias 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.4 ANÁLISE SWOT DO EMPREENDIMENTO  

 

Quadro 5 - Análise SWOT 

Forças Oportunidades 

Produção artesanal; 

Produtos coloniais;  

Encomendas para festas;  

Espaço reservado para café;  

Espaço agradável para fazer um lanche. 

Falta de uma padaria e confeitaria na região;  

Falta de um estabelecimento especializado 

em doces finos;  

Falta de cafeteria; 

Fraquezas Ameaças 

Pouca disponibilidade de recursos; 

Falta de experiência 

 

Preços baixos da concorrência;  

Logística dos produtos que vem das outras 

cidades, nem sempre podemos encontrar. 

Fonte: Elaborado pelo autora 

 

4.5  PLANO ORGANIZACIONAL 

 

 Descrição legal: de inicio deverá ter a licença de funcionamento, a vistoria da 

vigilância sanitária e do corpo de bombeiros.  

 A padaria e confeitaria será tributada pelo Simples nacional. Após o registro serão 

providenciados os documentos necessários para a abertura, o contrato social, registro do 

CNPJ na Receita Federal, obtenção da Inscrição Estadual na Secretaria da Fazenda e a 

inscrição na prefeitura municipal, e por fim a contratação de empregados. Também será 

cumprida ainda uma série de obrigações acessórias exigidas pelas legislações fiscais, 

trabalhistas, previdenciárias e empresariais.  

 Estrutura funcional, diretoria, gerência e staff: a estrutura funcional será composta 

por poucos funcionários, mas com atendimento ágil e eficaz, sendo que a proprietária estará a 

frente das atividades operacionais, terá ainda o atendente, uma auxiliar de cozinha, um 

motorista que fará as vendas a domicilio e uma auxiliar de limpeza conforme fluxograma a 

seguir:     
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Figura 20- Fluxograma 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Descrição da unidade fabril: a padaria e confeitaria será montada na cidade de 

Faxinal do Soturno. Inicialmente terá capacidade para atender aproximadamente 80 pessoas 

ao dia e 100 para eventos, seu funcionamento será das 07h30min até as 12h00min e das 14h 

até às 19h de segunda-feira a sexta-feira, aos sábado abrirá às 8h até as 12h ficando reservado 

as tarde dos sábados e aos domingos para eventuais eventos. A empresa também oferecerá 

entregas a domicílios. 

 Administração: a gestão administrativa será sempre planejada antecipadamente nas 

ações que irão acontecer durante o mês sendo de inteira responsabilidade da proprietária. A 

proprietária também cuidará da parte interna, da qualidade do atendimento e dos produtos, 

inclusive ajudará na preparação dos mesmos e fará o controle das finanças e do estoque 

acompanhando assim as entradas e saídas, os lucros e as perdas.  

 Pensando em motivação, bom relacionamento no ambiente de trabalho e prazer em 

trabalhar na empresa, será realizado diariamente um café de bom dia com os funcionários para 

além de criar esta harmonia no ambiente de trabalho, também ser revisado o que teve no dia 

anterior e a programação do dia. Também inicialmente a empresa fará trimestralmente uma 

confraternização em um ambiente diferente para que se possa aprender sobre produtos novos 



64 
 

e ter percepções do que pode ser aperfeiçoado, melhorado, o que não está sendo funcional 

para a empresa, enfim como está o andamento e até para se criar uma relação profissional de 

confiança e trabalho em equipe.  

 Com a formação acadêmica da proprietária ligada a instituição Antonio Meneghetti 

Faculdade e a empresa adotando e aplicando a prática FOIL2, pensou-se em incentivar e 

disponibilizar uma ajuda de custo para os cursos ofertados na AMF e em alguns encontros 

trimestrais convidar professores da instituição para abordar um pouco da formação 

Ontopsicologica para os funcionários.  

 Controle de qualidade: a padaria e confeitaria terá inspeção da vigilância sanitária. 

Os funcionários utilizarão uniforme adequado (de preferência de cor branca), touca 

protegendo totalmente os cabelos, bons hábitos de higiene (lavar as mãos, fazer a barba, não 

falar sobre o alimento), manter as gavetas, balcões, prateleiras, mesas  limpas e sem sobras de 

comida.   

 Terceirização: o serviço de limpeza será terceirizado, prevenindo assim de ficarmos 

sem suporte na limpeza e nos eximindo de algumas obrigações trabalhistas.  

 As Parcerias: estaremos sempre em contato com os mercados da região para 

colocarmos nossos produtos, também faremos parcerias com lancheiras, cafeterias entre 

outros para fornecimento principalmente de pões. 

 Em relação à formação dos colaboradores pensou-se em fazer parceria com a 

Faculdade Antonio Meneghetti para cursos e treinamentos e quem sabe futuramente a longo 

prazo descontos na graduação para os profissionais.  

 

4.6  PLANO DE MARKETING 

  

 A propaganda será feita nas rádios e jornais da região, mas principalmente nas redes 

sociais. Teremos uma pagina no Facebook onde postaremos as especiarias do dia e as 

promoções.  

 Faremos promoções de dias dos namorados, páscoa, natal e ano novo. Também 

trabalharemos com divulgações de encomendas para festas e do espaço disponibilizado para 

eventos de pequeno porte.  

 Futuramente teremos um site, onde as pessoas podem efetuar diretamente seus 

orçamentos e ver as propagandas.  

                                                           
2  FOIL: Formação Ontopsicologica Interdisciplinar Lidiristica, cujo escopo é a formação de uma nova 
inteligência empreendedora individuada, reforçada e focalizada à ação prática de sucesso. MENEGHETTI, 2011 
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 Participaremos de feiras da região e trabalharemos em conjunto com os supermercados 

da cidade e região fazendo assim uma boa propaganda.  

 Teremos um automóvel com adesivos da marca da padaria, sempre bem higienizado e 

com ótima vedação para assim não entrar pó nos alimentos, promovendo o marketing das 

entregas a domicilio.  

 

4.6.1 Produtos 

  

 Algumas das principais receitas fabricadas artesanalmente na Padaria e Confeitaria 

serão: 

 

Quadro 6- Principais receitas 

Tortas recheadas 

Torta de bolacha maria 

Mousses 

Bolos sem glúten 

Bolos sem lactose 

Trufas de chocolate diet 

Trufas de chocolates 

Docinhos 

Sanduiches 

Tortas frias 

Panna Cotta 

Tiramisu 

Cupcakes 

Sucos de frutas 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.6.1.1 Produtos terceirizados 

 

Os produtos que a padaria terceirizará serão:  

 

Quadro 7- Produtos terceirizados 

Folhados de frango e calabresa; 

Pão de queijo 

Croissant de calabresa, chocolate, frango, presunto e queijo. 

Mini pizzas 

Salgados – rissoles, bolinha de requeijão, pastel, cozinha, croquete. 

Pão caseiro com fermento de batatinha; 

Pão Fatiado com fermento de batatinha; 

Pão Cabrito; 

Pão de grãos; 

Pão Francês; 

Cuca italiana com fermento de batatinha 

Bolacha de coco, polvilho, glace, açúcar mascavo, chocolate, polvilho, cachaça. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.6.1.2 Serviços ofertados pela empresa 

 

Quadro 8- Serviços ofertados pela empresa 

Atendimento na empresa, com um ambiente agradável para o cliente tomar seu café a vontade  

Atendimento a domicilio, para o cliente que não possui muito tempo ou condições para se 

deslocar até a empresa. 

Espaço aos finais de semana para pequenos eventos;  

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.7  PLANO FINANCEIRO  

 

Nesta parte do trabalho serão abordados aspectos como: investimento inicial, 

investimentos fixos, gastos fixos operacionais, projeção de venda, custo dos produtos, fluxo 

de caixa, Taxa Interna de Retorno, Valor Presente Liquido, payback e ponto de equilíbrio. Ou 

seja, todos os cálculos e projeções de investimentos necessários para realizar a abertura do 

empreendimento e poder atender os clientes com qualidade.  

 

 

4.7.1  Projeção do capital necessário para começar o negócio  

 

A projeção inicial tem como objetivo levantar as prováveis despesas para a abertura da 

empresa, portanto, quais as despesas operacionais necessárias para que a empresa possa 

começar suas atividades. Para isso verificou-se a necessidade dos seguintes investimentos: 

 

Quadro 9- Investimentos imobilizados 

Investimentos imobilizados - máquinas e equipamentos 

Item  Descrição Quantidade 

Valor unitário 

R$ 

Total  

R$ 

1 Batedeira 1 
R$      2.049,00 R$      2.049,00 

2 Freezer 1 
R$      2.500,00 R$      2.500,00 

3 Forno turbo gás 5 esteiras 1 
R$      1.380,00 R$      1.380,00 

4 
Armário de crescimento c/ 20 

esteiras 
1 

R$      1.380,00 R$      1.380,00 

5 Esqueleto aberto 1 
R$         750,00 R$         750,00 

6 Liquidificador industrial 4 litros 1 
R$         750,00 R$         750,00 

7 Extrator de suco total inox 1 
R$         380,00 R$         380,00 

8 
Fogão industrial 3b simples e 3b 

duplas 
1 

R$         990,00 R$         990,00 

9 Balança 15 kg / etiquetadora 1 
R$      3.380,00 R$      3.380,00 

10 Fritadeira 7 litros elétrica 1 
R$         440,00 R$         440,00 
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11 Geladeira comercial 4 portas 1 
R$      3.980,00 R$      3.980,00 

12 Aplicador de filme em inox 1 
R$         655,00 R$         655,00 

13 Auto Serviço 2 portas 1 
R$      6.085,00 R$      6.085,00 

14 Balcão estufa 1 metro 1 
R$      2.525,00 R$      2.525,00 

15 Balcão frio 2 metros 1 
R$      4.930,00 R$      4.930,00 

16 Selador de pedal 30cm 1 
R$         330,00 R$         330,00 

17 Derretedeira de chocolate 2,5 kg 1 
R$         590,00 R$         590,00 

18 Chocolateira 5 litros 1 
R$      1.810,00 R$      1.810,00 

19 Exaustor 40cm 1 
R$         190,00 R$         190,00 

20 Cilindro 30cm mesa 1 
R$         610,00 R$         610,00 

21 Micro-ondas 1 
R$         350,00 R$         350,00 

22 Máquina de café Baristo 1 
R$      7.000,00 R$      7.000,00 

23 Computador 1 
R$      1.600,00 R$      1.600,00 

 
    

Subtotal A R$ 44.654,00 

 
    

Investimentos imobilizados  - móveis e utensílios 

Item Descrição Quantidade 
Valor unitário 

R$ 

Total  

R$ 

1 Deposito de pães self Service 1 
R$      2.133,00 

R$      

2.133,00 

2 Balcão seco 1,50 mts 1 
R$      2.420,00 

R$      

2.420,00 

3 Check out 1,30 1 
R$      1.310,00 

R$      

1.310,00 

4 Kit PDV p/ check out 1 
R$         240,00 

R$         

240,00 

5 Mesas c/ 4 cadeiras 5 
R$         780,00 

R$      

3.900,00 

6 Prateleiras 0,30 2 
R$         210,00 

R$         

420,00 
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7 Gondola inicial 1,70 metros 1 
R$         425,00 

R$         

425,00 

8 Mesa de inox 2 cubos 1,90 metros(pia) 1 
R$      2.200,00 

R$      

2.200,00 

9 Mesa de inox 1,90 x 0,90 1 R$ 830,00 R$ 830,00 

Subtotal B 
R$ 

13.878,00 

     

     Investimentos imobilizados – veículos 

Item  Descrição Quantidade 
Valor unitário 

R$ 

Total  

R$ 

1 
Fiorino 2013 

1 R$ 26.719,06 
R$ 

26.719,06 

Subtotal C 
R$ 

26.719,06 

     

     Total dos investimentos fixos A + B + C R$    85.251,06 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Como se observa acima, entre os itens discriminados encontram-se as despesas com 

maquinas, equipamentos, móveis, utensílios e o veiculo utilizado para realizar as visitas a 

domicilio e eventuais entregas para festas e eventos, totalizando um valor de R$ 85.251,06. 

 

 

4.7.2 Estimativa de gastos fixos operacionais mensais 

 

 No quadro abaixo são demonstrados através de uma projeção inicial dos prováveis 

gastos fixos mensais, ou seja, os gastos operacionais fixos que a empresa terá mensalmente. 

 

Quadro 10 - Estimativa de gastos fixos mensais 

Estimativa de gastos fixos operacionais mensais 

Descrição  Gasto fixo mensal  

Aluguel  R$                 1.200,00  

Condomínio  R$                           -    
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IPTU  R$                      25,00  

Água  R$                    500,00  

Energia elétrica  R$                 1.200,00  

Telefone e internet  R$                    100,00  

Honorários contador  R$                    440,00  

Manutenção dos equipamentos  R$                    120,00  

Salários + encargos   R$                 6.572,57  

Material de limpeza  R$                    200,00  

Material de escritório  R$                      80,00  

Combustível  R$                 1.000,00  

Taxas diversas (alvará, desp. Bancarias)  R$                    250,00  

Serviços de terceiros (limpeza e motorista)  R$                 2.000,00  

Depreciação   R$                    953,33  

Manutenção do veículo  R$                    200,00  

Financiamentos   R$                 3.698,33  

Divulgação, nutricionista  R$                 2.350,00  

Total  R$              20.889,23  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os gastos acima se referem desde os salários dos colaboradores, a energia, água, 

gasolina, depreciação, o aluguel do espaço, manutenções de veículos e equipamentos até as 

taxas com alvará, bombeiros, financiamentos, honorários do contador, entre outros gastos 

provindos do funcionamento da empresa. Totalizando um gasto fixo mensal de R$ 20.889,23. 

 

4.7.3 Despesas antes do inicio das atividades 

  

A seguir são apresentadas as despesas de investimento pré-operacionais, ou seja, 

gastos necessários para legalização da empresa nos seguintes órgãos: Junta Comercial; 

Secretaria da Receita Federal (CNPJ); Corpo de Bombeiros Militar; Secretaria Estadual de 

Fazenda; Prefeitura Municipal; Sindicato e Vigilância Sanitária, totalizando um investimento 

de R$ 1.800,00. 
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Quadro 11- Investimentos pré-operacionais 

Investimentos pré-operacionais 

Despesas de legalização R$      1.800,00 

    

Total R$      1.800,00 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.7.4 Investimento para capital de giro  

 

Foi elaborado no Quadro 12 um demonstrativo para evidenciar o cálculo do capital de 

giro da empresa.  
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Quadro 12- Capital de giro 

ORÇAMENTO DE CAIXA 
 

  JAN FEV MAR ABRIL  MAIO  JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

SALDO 
INICIAL 

 R$                     
-    

 R$           
(19.393,44) 

 R$           
(14.225,38) 

 R$             
(9.057,32) 

 R$          
(3.889,26) 

 R$           
1.278,80  

 R$          
6.446,86  

 R$         
11.614,92  

 R$           
16.782,98  

 R$             
21.951,04  

 R$            
27.119,10  

 R$            
32.287,16  

(+)ENTRAD
AS 

 R$                     
-    

 R$            
56.023,03  

 R$             
56.023,03  

 R$             
56.023,03  

 R$         
56.023,03  

 R$         
56.023,03  

 R$        
56.023,03  

 R$         
56.023,03  

 R$           
56.023,03  

 R$             
56.023,03  

 R$            
56.023,03  

 R$            
56.023,03  

RECEITA 
VENDA 

                        

(=)TOTAL  R$                     
-    

 R$            
36.629,59  

 R$             
41.797,65  

 R$             
46.965,71  

 R$         
52.133,77  

 R$         
57.301,83  

 R$        
62.469,89  

 R$         
67.637,95  

 R$           
72.806,01  

 R$             
77.974,07  

 R$            
83.142,13  

 R$            
88.310,19  

(-)SAÍDAS  R$         
19.393,44  

 R$            
50.854,97  

 R$             
50.854,97  

 R$             
50.854,97  

 R$         
50.854,97  

 R$         
50.854,97  

 R$        
50.854,97  

 R$         
50.854,97  

 R$           
50.854,97  

 R$             
50.854,97  

 R$            
50.854,97  

 R$            
50.854,97  

CUSTOS 
FIXOS 

 R$         
19.393,44  

 R$            
19.393,44  

 R$             
19.393,44  

 R$             
19.393,44  

 R$         
19.393,44  

 R$         
19.393,44  

 R$        
19.393,44  

 R$         
19.393,44  

 R$           
19.393,44  

 R$             
19.393,44  

 R$            
19.393,44  

 R$            
19.393,44  

IMPOSTOS 
S/VENDA 

 R$                     
-    

 R$              
6.336,20  

 R$               
6.336,20  

 R$               
6.336,20  

 R$           
6.336,20  

 R$           
6.336,20  

 R$          
6.336,20  

 R$           
6.336,20  

 R$             
6.336,20  

 R$               
6.336,20  

 R$              
6.336,20  

 R$              
6.336,20  

FORNECED
ORES 

 R$         
25.125,33  

 R$            
25.125,33  

 R$             
25.125,33  

 R$             
25.125,33  

 R$         
25.125,33  

 R$         
25.125,33  

 R$        
25.125,33  

 R$         
25.125,33  

 R$           
25.125,33  

 R$             
25.125,33  

 R$            
25.125,33  

 R$            
25.125,33  

(=)SALDO 
FINAL 

 R$       
(19.393,44) 

 R$           
(14.225,38) 

 R$             
(9.057,32) 

 R$             
(3.889,26) 

 R$           
1.278,80  

 R$           
6.446,86  

 R$        
11.614,92  

 R$         
16.782,98  

 R$           
21.951,04  

 R$             
27.119,10  

 R$            
32.287,16  

 R$            
37.455,22  

NCG =  
 R$   
(19.393,44) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Como podemos observar no quadro acima, há uma necessidade de capital de giro 

durante as 4 primeiros meses, totalizando um valor  R$ 19.393,44 entre os 4 meses. Pois, 

conforme optou-se por  um estoque que gira 30 dias, com pagamento de fornecedores para 21 

dias após a compra e o recebimento em 15 dias após a venda. 

 

Quadro 13- Prazo de pagamentos e recebimentos 

PRAZOS     

PRAZO MÉDIO DE GIRO DE ESTOQUE: 30 DIAS 

PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE 15 DIAS 

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE 

FORNECEDORES 21 DIAS 

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE CUSTO 

FIXO 30 DIAS 

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO: 30 DIAS 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme quadro 9, a política de recebimento utilizada pela empresa é de 15 dias, a 

mesma foi estipulada a partir de uma média, pois a maior parcela será paga à vista 

considerando que realizamos entregas a domicílio e algumas compras são de pequeno valor.   

A política de compras de materiais adotada é de 30% à vista e 70% à prazo, 

totalizando um prazo médio de 21 dias. O planejamento é que o estoque irá girar 30 dias, com 

pagamento para 21 dias após a compra e o recebimento de 15 dias após a venda. Isso irá gerar 

uma necessidade inicial de capital de giro para financiar a operação nos 4 primeiros meses, no 

valor de R$ 19.393,44, como observa-se no quadro 5. 

Na representação gráfica a seguir pode-se ver o ciclo operacional, desde a compra da 

mercadoria, recebimento, pagamento de fornecedor e pagamentos dos meus gastos fixos.  
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Figura 21- Ciclo Operacional 

 

 

 

    MÊS 1      15 dias     21 dias           MÊS 2       15 dias      21 dias         MÊS 3       15 dias       21 dias 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.7.5 Investimento total 

 

 Os quadros a seguir indicam o investimento total e as fontes de recursos para 

implementação do empreendimento.  

Quadro 14- Investimento total 

Investimento total Valor % 

Estimativa de investimentos fixos R$ 85.251,06 80% 

Capital de giro R$ 19.393,44 18% 

Estimativa de investimentos pré-operacionais    R$ 1.800,00 2% 

Total R$ 106.444,50 100% 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 15- Fontes de recursos 

Fontes de recursos Valor % 

Recursos próprios R$ 13.000,00 12% 

Recursos de terceiros R$ 93.444,50 88% 

Total  R$ 106.444,50 100% 
Fonte: Elaborado pela autora 

Compra da 

mercadoria.  

Recebimento Recebimento 

Pagamento de 

fornecedor 
-Compra de 

mercadoria; 
 -Pagamento de 

funcionário; 

- Pagamento dos 

gastos fixos; 

 

-Compra de 

mercadoria; 

 -Pagamento 

de 

funcionário; 

- Pagamento 

dos gastos 

fixos; 

 

Recebimento 

Pagamento de 

fornecedor Pagamento de 

fornecedor 
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Portanto, somando os investimentos fixos, o capital de giro e a estimativa de 

investimentos pré-operacionais, temos o montante total que se precisa para abrir o negócio, 

um total de R$ 106.444,50, sendo que destes, 12% será de recursos próprios e 88% de 

terceiros. 

 

4.7.6 Fontes de financiamento  

 

Como comentado anteriormente 12% serão capital próprio, ou seja, abertura do capital 

social da empresa. Os 88% restantes serão financiados conforme podemos ver no quadro 

abaixo, calculado na tabela PRICE. Tabela PRICE é um sistema de amortização com 

prestação constate, também conhecido como sistema francês.   

 

Quadro 16- Financiamento 

Financiamento  R$ 
93.444,50  

Sistema de 
Amortização 

SF  Prestações 
ctes 

    Prestação R$ 
3.698,33 

Prazo Total 48 Meses         

Prestações MENSAIS           

Taxa de Juros 3,00% a.m         

              

              

Períodos Saldo 
Devedor 

Juros Amortizaçã
o 

Prestação     

   R$ 
93.444,50  

          

1  R$          
92.549,51  

 R$        
2.803,34  

 R$         
894,99  

R$ 
3.698,33 

    

2  R$          
91.627,67  

 R$        
2.776,49  

 R$         
921,84  

R$ 
3.698,33 

    

3  R$          
90.678,17  

 R$        
2.748,83  

 R$         
949,50  

R$ 
3.698,33 

    

4  R$          
89.700,19  

 R$        
2.720,35  

 R$         
977,98  

R$ 
3.698,33 

    

5  R$          
88.692,88  

 R$        
2.691,01  

 R$     
1.007,32  

R$ 
3.698,33 

    

6  R$          
87.655,34  

 R$        
2.660,79  

 R$     
1.037,54  

R$ 
3.698,33 

    

7  R$          
86.586,67  

 R$        
2.629,66  

 R$     
1.068,67  

R$ 
3.698,33 

    

8  R$          
85.485,95  

 R$        
2.597,60  

 R$     
1.100,73  

R$ 
3.698,33 
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9  R$          
84.352,20  

 R$        
2.564,58  

 R$     
1.133,75  

R$ 
3.698,33 

    

10  R$          
83.184,44  

 R$        
2.530,57  

 R$     
1.167,76  

R$ 
3.698,33 

    

11  R$          
81.981,65  

 R$        
2.495,53  

 R$     
1.202,79  

R$ 
3.698,33 

    

12  R$          
80.742,77  

 R$        
2.459,45  

 R$     
1.238,88  

R$ 
3.698,33 

    

13  R$          
79.466,73  

 R$        
2.422,28  

 R$     
1.276,04  

R$ 
3.698,33 

    

14  R$          
78.152,41  

 R$        
2.384,00  

 R$     
1.314,32  

R$ 
3.698,33 

    

15  R$          
76.798,65  

 R$        
2.344,57  

 R$     
1.353,75  

R$ 
3.698,33 

    

16  R$          
75.404,29  

 R$        
2.303,96  

 R$     
1.394,37  

R$ 
3.698,33 

    

17  R$          
73.968,09  

 R$        
2.262,13  

 R$     
1.436,20  

R$ 
3.698,33 

    

18  R$          
72.488,81  

 R$        
2.219,04  

 R$     
1.479,28  

R$ 
3.698,33 

    

19  R$          
70.965,15  

 R$        
2.174,66  

 R$     
1.523,66  

R$ 
3.698,33 

    

20  R$          
69.395,78  

 R$        
2.128,95  

 R$     
1.569,37  

R$ 
3.698,33 

    

21  R$          
67.779,32  

 R$        
2.081,87  

 R$     
1.616,45  

R$ 
3.698,33 

    

22  R$          
66.114,38  

 R$        
2.033,38  

 R$     
1.664,95  

R$ 
3.698,33 

    

23  R$          
64.399,48  

 R$        
1.983,43  

 R$     
1.714,89  

R$ 
3.698,33 

    

24  R$          
62.633,14  

 R$        
1.931,98  

 R$     
1.766,34  

R$ 
3.698,33 

    

25  R$          
60.813,81  

 R$        
1.878,99  

 R$     
1.819,33  

R$ 
3.698,33 

    

26  R$          
58.939,90  

 R$        
1.824,41  

 R$     
1.873,91  

R$ 
3.698,33 

    

27  R$          
57.009,77  

 R$        
1.768,20  

 R$     
1.930,13  

R$ 
3.698,33 

    

28  R$          
55.021,74  

 R$        
1.710,29  

 R$     
1.988,03  

R$ 
3.698,33 

    

29  R$          
52.974,07  

 R$        
1.650,65  

 R$     
2.047,67  

R$ 
3.698,33 

    

30  R$          
50.864,97  

 R$        
1.589,22  

 R$     
2.109,10  

R$ 
3.698,33 

    

31  R$          
48.692,59  

 R$        
1.525,95  

 R$     
2.172,38  

R$ 
3.698,33 

    

32  R$          
46.455,04  

 R$        
1.460,78  

 R$     
2.237,55  

R$ 
3.698,33 

    

33  R$          
44.150,37  

 R$        
1.393,65  

 R$     
2.304,67  

R$ 
3.698,33 

    

34  R$           R$         R$     R$     
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41.776,55  1.324,51  2.373,81  3.698,33 

35  R$          
39.331,52  

 R$        
1.253,30  

 R$     
2.445,03  

R$ 
3.698,33 

    

36  R$          
36.813,14  

 R$        
1.179,95  

 R$     
2.518,38  

R$ 
3.698,33 

    

37  R$          
34.219,21  

 R$        
1.104,39  

 R$     
2.593,93  

R$ 
3.698,33 

    

38  R$          
31.547,46  

 R$        
1.026,58  

 R$     
2.671,75  

R$ 
3.698,33 

    

39  R$          
28.795,56  

 R$            
946,42  

 R$     
2.751,90  

R$ 
3.698,33 

    

40  R$          
25.961,11  

 R$            
863,87  

 R$     
2.834,46  

R$ 
3.698,33 

    

41  R$          
23.041,61  

 R$            
778,83  

 R$     
2.919,49  

R$ 
3.698,33 

    

42  R$          
20.034,54  

 R$            
691,25  

 R$     
3.007,08  

R$ 
3.698,33 

    

43  R$          
16.937,25  

 R$            
601,04  

 R$     
3.097,29  

R$ 
3.698,33 

    

44  R$          
13.747,04  

 R$            
508,12  

 R$     
3.190,21  

R$ 
3.698,33 

    

45  R$          
10.461,12  

 R$            
412,41  

 R$     
3.285,91  

R$ 
3.698,33 

    

46  R$            
7.076,63  

 R$            
313,83  

 R$     
3.384,49  

R$ 
3.698,33 

    

47  R$            
3.590,61  

 R$            
212,30  

 R$     
3.486,03  

R$ 
3.698,33 

    

48  R$                    
0,00  

 R$            
107,72  

 R$     
3.590,61  

R$ 
3.698,33 

    

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Analisando o quadro, pode-se ver que as prestações serão constantes de R$ 3.698,33 

com uma taxa de juro de 3%a.m em um prazo total de 48 meses para pagamento, totalizando 

um valor de R$ 177.519,61 no final. 

 

4.7.7  Estimativa de custo com produção 

 

Neste quadro são apresentados os custos para produzir os produtos citados no quadro 

14, totalizando R$ 25.125,33 mensais. 
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Quadro 17- Custo do produto 

Custo do produto  

Produto/serviço 

Quantidade 

por mês  Preço   Custo mensal  

Pão Francês kg 15000  R$         4,78   R$      3.868,00  

Trufas unidade 1000  R$         1,00   R$      1.000,00  

Docinhos comuns unidade 400  R$         0,50   R$         200,00  

Fritos kg 20  R$         0,40   R$             8,00  

Folhados unidade 60  R$         2,20   R$         132,00  

Bolachas (PACOTES) 400  R$         3,00   R$      1.200,00  

Tortas recheadas com nozes, 

castanha kg 20  R$       22,00   R$         440,00  

Tortas recheadas  kg 25  R$       19,82   R$         495,50  

Bolo de Laranja, cenoura etc. kg 300  R$         9,50   R$      2.850,00  

Bolos nega maluca kg 150  R$       14,00   R$      2.100,00  

Pão caseiro unidade 600  R$         4,00   R$      2.400,00  

Pão de grãos unidade 300  R$         4,50   R$      1.350,00  

Pão integral unidade 300  R$         4,50   R$      1.350,00  

Cuca italiana unidade 200  R$         4,00   R$         800,00  

Pão Cabrito kg 11200  R$         5,78   R$      4.013,63  

Pão fatiado unidade 200  R$         4,00   R$         800,00  

Cupcake unidade 150  R$         0,93   R$         139,50  

Mousses  e panna cotta copinhos 

de 200g 100  R$         1,60   R$         160,00  

Torta de bolacha maria pedaço 100  R$         1,80   R$         180,00  

Torta holandesa pedaço 80  R$         1,74   R$         139,20  

Sanduiche com salada 390  R$         2,00   R$         780,00  

Sanduiche sem salada 390  R$         1,55   R$         604,50  

Torta fria (frango e legumes) 

fatia 100  R$         1,15   R$         115,00  

        

Total      R$    25.125,33  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.7.8 Ponto de equilíbrio 

 

A seguir, o quadro demonstra onde ocorre o ponto de equilíbrio da empresa: 
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Quadro 18 - Ponto de equilíbrio 

Ponto de equilíbrio = Gastos variáveis totais + Deduções + Gastos fixos 

  

Ponto de equilíbrio  R$        648.377,42  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O ponto de equilíbrio do empreendimento ficou em R$ 648.377,42 no primeiro ano de 

funcionamento. O mesmo foi calculado somando gastos variáveis (custo de produção e gastos 

com vendas), deduções tributárias e gastos fixos.  

 

4.7.9 Margem de lucro 

 

Com o ponto de equilíbrio de R$ 648.377,42 foi estabelecida uma margem de lucro de 

10%, fechando o ponto de equilíbrio em R$ 713.215,16. 

 

4.7.10 Projeção de vendas 

 

Na sequência apresenta-se o quadro 14 que mostra a projeção de venda mensal, 

considerando um cenário otimista e realista. 

 

Quadro 19- Estimativa de faturamento mensal 

Estimativa de faturamento mensal da empresa 

  

Produto/serviço 
Quantidade 

por mês 
 Preço   faturamento  

Pão Francês (kg) 15000  R$         7,98   R$      5.680,00  

Trufas (unidade) 1000  R$         2,50   R$      2.500,00  

Docinhos comuns (unidade) 400  R$         1,50   R$         600,00  

Fritos (cento) 20  R$       60,00   R$      1.200,00  

Folhados (unidade) 60  R$         4,50   R$         270,00  

Bolachas (pacote) 400  R$         5,50   R$      2.200,00  

Tortas recheadas com nozes, 

castanha (kg) 20  R$       35,00   R$         700,00  

Tortas recheadas (kg) 25  R$       30,00   R$         750,00  

Bolo de Laranja, cenoura etc 

(kg) 300  R$       15,00   R$      4.500,00  

Bolo de chocolate (kg) 150  R$       20,00   R$      3.000,00  
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Pão caseiro (unidade) 600  R$         6,00   R$      3.600,00  

Pão de grãos (unidade) 300  R$         7,00   R$      2.100,00  

Pão integral (unidade) 300  R$         6,50   R$      1.950,00  

Cuca italiana (unidade) 200  R$         6,00   R$      1.200,00  

Pão Cabrito (kg) 11200  R$         8,96   R$      5.017,60  

Pão fatiado (unidade) 200  R$         6,48   R$      1.296,00  

Cupcake (unidade) 150  R$         4,00   R$         600,00  

Mousses  e panna cotta (200g) 100  R$         2,50   R$         250,00  

Torta de bolacha maria (pedaço) 100  R$         3,00   R$         300,00  

Torta holandesa (pedaço) 80  R$         3,00   R$         240,00  

Sanduiche com salada 390  R$         4,00   R$      1.560,00  

Sanduiche sem salada 390  R$         3,50   R$      1.365,00  

Torta fria (pedaço) 100  R$         3,00   R$         300,00  

        

Total  R$    56.023,03  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Logo na sequência, apresenta-se a dedução tributária sobre as vendas durante um ano, 

com uma alíquota de 11,31% no simples nacional, segundo dados obtidos com a Receita 

Federal.  O faturamento estimado em um ano é de R$ 672.276,37 e o imposto deduzido sobre 

este valor é de R$ 76.034,46 anual.  

 

Quadro 20- Deduções tributárias 

DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS 

Descrição %  Faturamento estimado   Gasto Total  

Simples Nacional 0,1131  R$                 672.276,37   R$         76.034,46  

        

        

Total      R$         76.034,46  
Fonte: Elaborado pela autora 
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4.6.11 Fluxo de caixa  

 

Na análise do investimento, o cálculo é feito com base no investimento inicial de R$ 

106.444,50, projetando uma depreciação do dinheiro em 20% ao ano com uma taxa de 

desconto de 15% ao ano.  

 

Quadro 21- Análise de investimento 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE 

INVESTIMENTO R$               106.444,50 R$ 

IMPOSTO - ALÍQUOTA ÚNICA (MEI) 11,31% % DAS VENDAS 

CUSTOS FIXOS R$                250.670,71 R$ 

CUSTO VARIÁVEIS 44,85% % DAS VENDAS 

DESPESAS ADMINISTRATIVA R$                   - R$ 

DESPESAS COMERCIAIS 3,00% % DAS VENDAS 

VIDA ÚTIL DO PROJETO 5 ANOS 

DEPRECIAÇÃO (5 ANOS) 20,00% % a.a 

TAXA DE DESCONTO 15,00% % a.a 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Quadro 22- Fluxo de caixa 

FLUXO DE 
CAIXA 

PERÍODO 
0 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 PERÍODO 5 

              

VENDAS 
BRUTAS 
 

   R$        
672.276,37  

 R$         
672.276,37  

 R$        
700.000,00  

 R$      
850.000,00  

 R$       
850.000,00  

(-) IMPOSTO S/ 
VENDA 
 

   R$           
76.034,46  

 R$           
76.034,46  

 R$          
79.170,00  

 R$        
96.900,00  

 R$         
96.900,00  

VENDA 
LÍQUIDA 

   R$        
596.241,91  

 R$         
596.241,91  

 R$        
620.830,00  

 R$      
753.100,00  

 R$       
753.100,00  

(-) CUSTO 
FIXO 

   R$        
250.670,71  

 R$         
250.670,71  

 R$        
250.670,71  

 R$      
252.275,95  

 R$       
252.275,95  

(-) 
DEPRECIAÇÃO 

   R$           
21.288,90  

 R$           
21.288,90  

 R$          
21.288,90  

 R$        
21.288,90  

 R$         
21.288,90  

(-) CUSTO 
VARIÁVEL 

   R$        
301.515,95  

 R$         
301.515,95  

 R$        
313.950,00  

 R$      
381.225,00  

 R$       
381.225,00  

LUCRO BRUTO    R$           
22.766,35  

 R$           
22.766,35  

 R$          
34.920,39  

 R$        
98.310,15  

 R$         
98.310,15  

(-) DESPESAS 
COMERCIAIS 
 
 

   R$           
20.168,29  

 R$           
20.168,29  

 R$          
21.000,00  

 R$        
25.500,00  

 R$         
25.500,00  
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(-) DESPESAS 
ADMINISTRATI
VAS 
 

   R$                         
-    

 R$                          
-    

 R$                        
-    

 R$                       
-    

 R$                        
-    

LUCRO 
LÍQUIDO 

   R$             
2.598,06  

 R$              
2.598,06  

 R$          
13.920,39  

 R$        
72.810,15  

 R$         
72.810,15  

(+) 
DEPRECIAÇÃO 
 

   R$           
21.288,90  

 R$           
21.288,90  

 R$          
21.288,90  

 R$        
21.288,90  

 R$         
21.288,90  

(-) NOVOS 
INVESTIMENT
OS/IMOBILIZA
ÇÕES 
 

 R$                                 
106.444,5
0  

 R$                         
-    

 R$                          
-    

 R$                        
-    

    

              

FLUXO 
INCREMENTAL 

-R$                                 
106.444,5
0  

 R$           
23.886,96  

 R$           
23.886,96  

 R$          
35.209,29  

 R$        
94.099,05  

 R$         
94.099,05  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No fluxo de caixa projetado para os cinco primeiros anos iniciais da empresa, no 

primeiro ano (período 1) as vendas ficaram em R$ 672.276,37 com uma alíquota do imposto 

do simples nacional de 11,31% totalizando a venda liquida em R$ 596.241,91.  Os custos 

fixos fecharam em R$ 250.670,71, a depreciação sobre o investimento ficou em R$ 21.108,90 

e os custos variáveis em R$ 301.515,95 totalizando um lucro bruto de R$ 22.766,35. Destes 

deduzem-se ainda as despesas comerciais, totalizando um lucro liquido de R$ 2.598,06 no 

primeiro ano de funcionamento da padaria. O mesmo valor se repete para o 2º ano (período 

2).  

Já no terceiro ano (período 3), as projeções de vendas sobem R$ 27.723,63, portanto 

os custos variáveis também aumentam para R$ 313.950,00 e as despesas comerciais para R$ 

21.000,00, totalizando um lucro liquido de R$ 13.920,39. 

Para o ano 4 e 5 (período 4 e 5), as vendas aumentam R$ 150.000,00 para ambos os 

anos. Passando assim a alíquota de 11,31% para 11,40%, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 23- Alíquotas imposto simples nacional - serviço 

ALÍQUOTAS IMPOSTO SIMPLES NACIONAL – SERVIÇO 

FATURAMENTO R$ 540.000 A R$ 720.000 11,31% 

R$ 720.000 A R$ 900.000 11,40% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com o aumento da produção, será preciso contratar mais mão-de-obra, então foi 

projetado mais um custo fixo de mão-de-obra somando-se R$ 252.275,95 de custos fixos. 
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Também foi previsto um aumento no custo variável para R$ 381.225,00 e dos custos 

comerciais para R$ 25.500,00, totalizando um lucro líquido de R$ 72.810,15 em ambos os 

anos.  

 

4.7.12 Taxa interna de retorno (TIR) 

 

 Como podemos constatar no quadro abaixo, o projeto foi considerado viável, uma vez 

que aplicada a fórmula denominada Taxa Interna de Retorno (TIR) o resultado apresentado 

foi superior taxa de desconto que neste projeto é de 15%.  

 

Quadro 24- Taxa interna de retorno (TIR) 

TIR: 30,14%  > 0  TAXA DE DESCONTO É VIÁVEL 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Portanto, como podemos observar no quadro 24, a TIR deste projeto ficou em 30,14%. 

Porem, descontamos 15% da taxa de desconto, totalizando a TIR em 15,14%. 
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4.7.13 Payback 

 

 No quadro abaixo está discriminado o fluxo incremental para os próximos 5 anos que resultam em um payback de 3,67 anos  

Quadro 25- Payback - Fluxo incremental acumulado 

PAYBACK:  2  + fração do Período 3  =2+(0-Facum2) / (FAcum3 - Facum2) 

  FLUXO 

INCREMENTAL 

ACUMULADO PERÍODO 0 PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 PERÍODO 5 

   R$   (106.444,50)  R$     (82.557,54)  R$   (58.670,58) R$ (23.461,28) R$ 70.637,77 R$ 164.736,82 

       
PAYBACK: 3,67 ANOS 

    Fonte: Elaborado pela autora 

Ao passo que no quadro 22 temos discriminado o fluxo incremental descontado para os próximos 5 anos, sendo este o fluxo incremental 

da empresa trazido a valor presente pela taxa de desconto de 15% ao ano. Desta equação temos como resultado um payback de 4,92 anos.   

 

Quadro 26- Payback - Fluxo incremental descontado 
PAYBACK 

DESCONTADO:  = 2 + fraçao do Período 3 = 2 + ( 0 - Facum 2 ) / (FAcum3 - Facum2) 

  PERÍODO 0 PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 PERÍODO 5 

FLUXO 

INCREMENTAL 

DESCONTADO 

                                              

R$ (106.444,50) R$20.771,27 R$18.061,98 R$23.150,68 R$53.801,44 R$46.783,86 

FLUXO 

INCREMENTAL 

DESCONTADO 

ACUMULADO: 

R$ (106.444,50) -R$ 85.673,23 -R$ 67.611,25 -R$ 44.460,57 R$ 9.340,87 R$ 56.124,73 

       PAYBACK 

DESCONTADO:                4,92 ANOS 
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4.7.14  Valor presente líquido (VPL) 

 

Na análise do VPL, foi verificado que, o valor do investimento R$ 106.444,50 trazidos 

a valor presente líquido resulta em R$ 56.124,73, ou seja, maior que zero (VPL>0), verifica-

se desta forma  que o projeto é considerável viável e favorável.   

 

Quadro 27- Valor presente líquido (VPL) 

VPL:  R$             56.124,73  > 0 VIÁVEL 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente trabalho buscou realizar análises de mercado e financeira para implantação 

de uma padaria e confeitaria na cidade de Faxinal do Soturno/RS. Neste sentido, buscou-se 

responder o problema de pesquisa: seria viável, econômica e financeiramente, abrir uma 

padaria e confeitaria na cidade de Faxinal do Soturno/RS? 

 Após a apresentação de todas as informações mercadológicas e financeiras, considera-

se que há viabilidade para abertura do empreendimento, consequentemente respondendo o 

problema de pesquisa. 

 Verificou-se através de pesquisa de mercado que a região está carente deste tipo de 

serviço, ou seja, um atendimento, ambiente e produtos diferenciados. Também verificou-se a 

necessidade de atendimento a domicílios, de comercialização de produtos de qualidade e que 

atendam a especificidades de públicos, como por exemplo diabéticos e intolerantes a certos 

alimentos.  

 Quanto à escolha do local, a cidade de Faxinal do Soturno/RS foi escolhida pelo fato 

de ter um movimento de pessoas maior durante a semana, por ser um centro da Quarta 

Colônia, pois as pessoas de São João do Polêsine, Nova Palma, Dona Francisca, Recanto 

Maestro, Vale Vêneto, entre outras cidades e distritos vizinhos frequentam Faxinal do 

Soturno/RS para realizar suas compras, atividades, bancárias, atendimentos médicos, entre 

outros. Quanto à viabilidade financeira, a mesma foi baseada em estimativas que apontam um 

cenário favorável para a implantação do negócio, tais afirmações são embasadas em pesquisas 

de mercado que apontam um potencial econômico financeiro. Segundo as estimativas 

levantadas pelo estudo, projetando um volume de vendas médio crescente de R$ 672.276,37 

podendo atingir R$ 850.000,00 no final do quinto ano. 

 Aliado a estes dados temos os indicadores  econômicos (TIR, PAYBACK e VPL) que 

denotam resultados positivos para as series anuais analisados do fluxo no projeto. 

Como limitações do estudo, pode-se citar o fato da pesquisa cobrir especificamente 

aspectos relacionados à padarias e confeitarias na região em estudo, logo os dados não podem 

ser generalizados para outros tipos de empreendimentos.  
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APÊNDICE 

 

Quadro  1 - Estimativa dos custos de mão-de-obra para os anos 1,2 e 3 

Estimativa dos custos de mão-de-obra 

Função 

Número de 

empregados 

Salário 

mensal Subtotal % encargos Encargos total 

Auxiliar de cozinha 1 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 33,77% 

R$ 

405,24 

R$ 

1.605,24 

Atendente 1 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 33,77% 

R$ 

405,24 

R$ 

1.605,24 

Cozinheira 1 

R$ 

2.000,00 

R$ 

2.000,00 33,77% R$ 675,4 

R$ 

2.675,40 

  0 

     Total 5885,88 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro  2 - Estimativa dos custos de mão-de-obra para os anos 4 e 5 

Estimativa dos custos de mão-de-obra para os anos 4 e 5 

Função 
Número de 

empregados 

Salário 

mensal 
Subtotal 

% 

Encargos 
Encargos Total 

Auxiliar de 

cozinha 1 R$ 1.200 R$ 1.200 33,77% 

R$ 

405,24 R$ 1. 605,24 

Atendente 1 R$ 1.200 R$ 1.200 33,77% 

R$ 

405,24 R$ 1.605,24 

Cozinheira 1 R$ 2.000 R$ 2.000 33,77% R$ 675,4 2675,4 

Auxiliar de 

cozinha 1 R$ 1.200 R$ 1.200 33,77% 

R$ 

405,24 R$ 1.605,24 

        

Total R$ 7.491,12 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro  3 - Estimativa de custos com depreciação 

Estimativa de custo com depreciação 

Ativos fixos Valor do bem 
Vida útil em 

anos 

Depreciação 

anual 

Depreciação 

mensal 

Máquinas e 

Equipamentos 

R$        

43.884,00 10 

R$             

4.388,40 

R$                    

365,70 

Móveis e utensílios 

R$        

13.048,00 10 

R$             

1.304,80 

R$                    

108,73 

Veículos 

R$        

26.719,06 5 

R$             

5.343,81 

R$                    

445,32 

Computadores 

R$          

1.600,00 5 

R$                 

320,00 

R$                       

26,67 

Imóveis 

R$                       

- 25 

R$                          

- 

R$                              

- 

TOTAL 

R$        

85.251,06 

 

R$           

12.303,43 

R$                    

946,42 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Questionário



 

 

 


