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RESUMO 
 

O proposto do trabalho é analisar a viabilidade de implantação de um restaurante 
especializado em alimentos com bacon. Mediante isto, este plano de negócio tem por 
objetivos avaliar a demanda, identificar os custos de produção e despesas e analisar 
o nível de retorno financeiro que a empresa obteve sobre o capital investido. A 
metodologia utilizada foi o estudo com apresentação de forma descritiva, pesquisa de 
campo, pesquisa quantitativo exploratória e a ferramenta utilizada foi um breve 
questionário apresentado a algumas empresas. A análise teórica se baseou em 
aspectos organizacionais e legais, processos de marketing, recursos humanos e de 
produção. Após, foi realizado todas as análises financeiras do projeto. Conclui-se que 
esse segmento, como um novo conceito no mercado, apresenta uma viabilidade 
financeira positiva para ser implantado, uma vez que gerou retorno sobre o capital 
investido dos sócios do projeto.  
 
Palavras – chaves: Restaurante especializado. Retorno financeiro. Viabilidade 

financeira.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Este plano de negócio tem como objetivo estudar a viabilidade de um novo 

conceito de restaurante, proposto para ser instalado na cidade de Toledo. A mesma 

vem crescendo no número de habitantes em função do desenvolvimento do 

agronegócio, indústria e comércio. Com sua forte influência pela agroindústria, 

registrou um crescimento de 20% no seu potencial de consumo em 2015 e apareceu, 

pela primeira vez, na lista das 10 cidades campeãs de consumo no Paraná, de acordo 

com IPC Marketing Editora. Diante deste cenário positivo, surge então a necessidade 

de um restaurante diferenciado com ambiente temático, atendimento personalizado, 

produtos saborosos e inovadores, com especialidades voltadas ao ingrediente bacon. 

 Sabendo da necessidade de inovação, principalmente no requisito 

atendimento, a empresa surge com diferenciais estratégicos, visando atender o cliente 

da melhor maneira possível, rápida e proporcionando descontos e trocas nos 

produtos, por favores prestados à benefício mútuo. 

 A metodologia utilizada será por meio de uma breve pesquisa quantitativa e 

exploratória, trazendo informações de empresas já instaladas na cidade, quanto a 

demanda, faturamento e tempo de funcionamento, unindo informações adquiridas 

pelos próprios acadêmicos, do mercado em questão quanto a preço.  

 Os resultados obtidos serão apresentados através das análises financeiras 

mais utilizadas para estudo de viabilidade de projetos, contendo também, análise de 

cenários muito pessimista à muito otimista, para constatar se o projeto será totalmente 

viável, sob diferentes circunstâncias.  

 Após esta introdução, a seção 2 é composta pelo sumário executivo, o qual 

apresenta elementos mercadológicos e estratégicos que definiram regras de negócio 

para o empreendimento proposto.  A seção 3 abrangerá os aspectos financeiros da 

empresa, onde será possível observar todo o investimento realizado, desde em capital 

de giro e compra de equipamentos, até a estimativa de fluxo de caixa e lucro líquido 

do investimento. Por fim, a seção 4 será composta as análises de viabilidade do 

projeto, contendo todos os cálculos e formulas para medir o grau de lucratividade e 

retorno financeiro do negócio. 
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2 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

2.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

O problema de pesquisa que conduziu a elaboração deste plano de negócios 

foi definido em: “Qual a viabilidade financeira e econômica, a partir da ótica de 

elaboração de um plano de negócios, para a abertura de um restaurante temático?”,  

Em um mercado, com um cenário cada vez mais competitivo, surge a 

necessidade da inovação e criatividade nos empreendedores que se arriscam em abrir 

seu próprio negócio, o que muitas vezes demandam de muito capital, tempo e o mais 

complicado, ideias. 

Diante disso, apresentamos o HEY BACON! que consiste em uma empresa 

voltada para atividade de restaurante, com um espaço temático e com pratos 

exclusivos, cujo o principal ingrediente é o bacon. O cardápio será totalmente variado, 

consistindo em Porções, Lanches, Pizzas e outros tipos artesanais de pratos, com o 

principal ingrediente sendo o bacon, e com as mais variadas bebidas, como Cervejas, 

Refrigerantes e Sucos. Além da ênfase em pratos suculentos, a ideia é criar um 

grande diferencial, tais como a forma de atendimento, o espaço temático e acolhedor, 

com estratégias tecnológicas voltadas aos clientes, gerando descontos nos produtos 

e principalmente um ambiente agradável e sociável. 

2.2 OBJETIVOS 

 

Estudar a viabilidade de implantar no mercado um restaurante semelhante com 

ambiente temático, diferenciado e alimentos cujo principal ingrediente seja o bacon. 

2.2.1 Objetivos Específicos 

 Avaliar a demanda de mercado; 

 Calcular custos de produção para viabilização do projeto; 

 Analisar a viabilidade de retorno a partir do capital investido. 
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2.2.2 Visão 

 

A visão de uma empresa é o futuro que a mesma pretende alcançar, e para 

isso são criadas metas que precisam ser práticas e tangíveis. A visão de uma empresa 

serve para mostrar como a empresa deve ser vista pelas pessoas que irão consumir 

o produto. 

Outros autores ainda sugerem variadas definições para a visão de uma 

empresa. De acordo com Oliveira (2004, p. 88) “a visão proporciona o grande 

delineamento do planejamento estratégico a ser desenvolvimento e implementado 

pela empresa. A visão representa o que a empresa quer ser”. 

A visão da empresa é ser o restaurante referência em pratos especializados 

em bacon, com forte presença nacional. 

2.2.3 Missão 

 

De acordo com Oliveira (2004, p. 126) “a missão é a razão de ser empresa. 

Nesse ponto procura-se determinar qual o negócio da empresa, porque ela existe ou, 

ainda, em que tipos de atividades a empresa deverá concentrar-se no futuro”. 

 A missão de uma empresa é criada para que a mesma possa verificar as 

informações geradas durante todo o processo de análise de um ambiente 

organizacional da empresa, dos produtos que a mesma tem para oferecer, o seu 

público alvo, e os valores que ela considera importante.  

Ser a principal opção quando o assunto for bacon, com garantia de um 

ambiente temático, atendimento diferenciado e com produtos saborosos. 

2.2.4 Valores 

 

Que servem de guia, ou critério para os comportamentos, atitudes e decisões 

das pessoas ou organizações, estes representam à forma de conduta que as pessoas 

regem suas vidas, ou no caso das organizações, como estas gerenciam seus 

negócios. 

Explica Falconi (1996, p. 65) que “os valores onde são preceitos básicos 

estabelecidos pelos atuais líderes da organização e que devem balizar as ações da 

empresa na busca da realização e de sua visão de futuro”. Ou seja, o valor é uma 

crença que ajuda a determinar o comportamento individual. 
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Ética; Qualidade no atendimento e nos produtos; Custos acessíveis; 

Meritocracia; Respeito e Hospitalidade. 

2.2.5 Análise de público alvo 

O intuito da empresa é atender o público em geral, não buscando um perfil 

específico de cliente, visto que a ideia da empresa é atrair os fãs de bacon e de 

alimentos com alto teor de gordura e sabor. Devido a uma atividade comercial restrita 

aos alimentos relacionados a bacon, o HEY, BACON! não visa atender clientes com 

uma educação alimentar totalmente saudável, pois não haverá pratos vegetarianos 

ou isento de substâncias prejudiciais à saúde, quando consumidas em excesso. 

2.2.6 Estratégias Competitivas 

Diante do cenário competitivo atual, o HEY, BACON! surge no mercado para 

implantar estratégias competitivas à concorrência. A ideia principal é criar alternativas 

que façam com que os clientes se sintam livres e desligados dos problemas do dia-a-

dia para um momento único, de diversão e descontração com seus amigos e 

familiares, para saborear um prato suculento.  

Para que as estratégias sejam válidas, o autor afirma que: 

Através do processo de planejamento estratégico, uma empresa estabelece 
a missão e as metas organizacionais, a estratégia corporativa, os objetivos 
de marketing, a estratégia de marketing e finalmente, um plano de marketing. 
O planejamento estratégico organizacional é uma atividade da alta 
administração. (PRIDE e FERREL, 2000, p. 20) 

 

Buscando atingir essa necessidade de diversão, a empresa se especializou em 

pratos exclusivos e com o ingrediente favorito de uma grande parte da população, o 

bacon. Será uma variedade de pratos, atendendo o favoritismo de cada cliente, e 

sempre com o aroma e sabor único que o bacon proporciona. 

Para evitar que os clientes fiquem ligados aos compromissos externos, a 

empresa irá oferecer, no momento do pedido do cliente, a opção de deixar o celular 

ou smartphone em um compartimento próprio, aos cuidados da empresa, em troca de 

descontos na compra de seu produto, ou se preferir, ganhará uma bebida para 

acompanhamento, enquanto saboreia seu pedido. 

Com essa estratégia, o cliente irá se socializar com as pessoas que o 

acompanharam, evitando que fiquem concentrados no mundo virtual e em redes 

sociais a maior parte do tempo.  
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Portanto, a criação desta estratégia, além de gerar a possibilidade de desconto 

ou aquisição de bebida no momento da compra, torna-se a intenção de se reunir com 

os amigos válida, pois quando as pessoas combinam de ir a um local, o intuito é 

conversarem entre si. Acredita-se que essa alternativa torna-se um diferencial 

competitivo para com os demais concorrentes, mesmo tendo em vista que deixará de 

lucrar em partes, porém, espera-se que haja um retorno fiel do cliente ao local. 

2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Razão Social 

 

 A Razão Social determinada na sociedade será G.C.W RESTAURANTE E 

LANCHONETE LTDA EPP. 

2.3.2 Nome Fantasia 

 

 A empresa atenderá ao público pelo nome de HEY, BACON!. 

2.3.3 Logo 

 
FIGURA 1– Logo 
 

 
Fonte: autores do trabalho (2016). 
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2.3.4 Organograma  

 

O organograma é usado para representar as relações hierárquicas dentro de 

uma empresa, ou simplesmente a distribuição dos setores, unidades funcionais e 

cargos e a comunicação entre eles.  

Lacombe e Heilborn (2003, p. 103) definem organograma como: 

 
Uma representação gráfica simplificada da estrutura organizacional de uma 
instituição, especificando os seus órgãos, seus níveis hierárquicos e as 
principais relações formais entre eles e descrevem que a finalidade do 
organograma é permitir uma visualização rápida da forma como a empresa 
está organizada. Não é seu objetivo mostrar de maneira completa, precisa e 
abrangente toda estrutura organizacional.  

 
 Este organograma mostra de forma sucinta a estruturação de nossa empresa 

com seus níveis hierárquicos e setores.  

 

FIGURA 2 - Organograma 
 

ASSISTÊNCIA 

CONTADOR

DIRETORIA EXECUTIVA

 

SÓCIO 

ADMINISTRADOR 1
OPERACIONAL

SÓCIO 

ADMINISTRADOR 2
COMERCIAL

SÓCIO 

ADMINISTRADOR 3
CONTROLADORIA

CHEFE DE COZINHA GERENTE DA UNIDADE
ADMINISTRATIVO / 

FINANCEIRO

COZINHEIROS SERVIÇOS GERAIS CAIXA / ATENDIMENTO
CONTAS A PAGAR E 

FORNECEDORES

 

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

Segundo Ballestero-Alvarez (2000, p. 120) o “Organograma é o instrumento 

usado para configurar e estabelecer a estrutura formal de uma empresa ou de uma 

de suas partes em um determinado momento, é uma forma estática de configurar a 
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empresa ou uma de suas partes”. O organograma torna-se um mapa para determinar 

os setores e seus respectivos responsáveis.  

Como em empresas de qualquer ramo, a empresa HEY, BACON! é constituída 

dentro de um organograma, sendo assim distribuídos em hierarquia e a funcionalidade 

pessoal profissional. Cada colaborador possui seu cargo descritivo e acima dele 

possui um supervisor. Mesmo tratando-se de Empresa de Pequeno Porte, é 

importante que seja bem claro a função de cada colaborador dentro da organização. 

2.3.5 Composição da Sociedade 

 A composição societária da empresa, se dá baseada na divisão das cotas, com 

os respectivos investimentos de cada sócio, podendo ou não, ser maior ou menor em 

comparação com os demais sócios. 

 

1. Gustavo Moraes Rosa, brasileiro, solteiro, nascido em 26 de Janeiro de 1993, 

empresário, sob o CPF nº 334.708.918-93, e cédula de identidade, nº 48.878.825-0, 

SESP-SP, emitido em 2003, residente na Rua Santina Binda Donassolo, 308 – Casa 

– Jardim Gisela – Toledo PR – Cep 85905-260. 

2. Wagner Rocha Garcia, brasileiro, casado, nascido em 25 de Junho de 1993, 

empresário, sob o CPF nº 059.048.639-00, e cédula de identidade, nº 10.441.100-2, 

SESP-PR, emitido em 2005, residente na Rua Willy Barth, 2180 – Casa – 

Jardim Panorama – Toledo PR – Cep 85900-150. 

3. Charlynston Wagner Linares Pereira, brasileiro, solteiro, nascido em 12 de maio 

1991, empresário, sob o CPF nº 073.663.559-92, e cédula de identidade, nº 

10.016.357-8, SESP-PR, emitido 2004, residente na Rua do Rosário, 922 – casa – 

Jardim Pancera- Toledo PR – 85902-250. 

TABELA 1 - Composição do Quadro Societário   
                                                                                                                                      

Nome Nº de Cotas Capital 

CHARLYNSTON WAGNER L. PEREIRA 39.337 R$ 39.337,18  

GUSTAVO MORAES ROSA  39.337 R$ 39.337,18  

WAGNER ROCHA GARCIA  39.337 R$ 39.337,18  

Total 118.011 R$ 118.011,55 

Fonte: autores do trabalho (2016).    
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2.3.6 Responsabilidade dos Sócios e Capacidade de Deliberação 

A sociedade será por cotas de responsabilidade limitada, em que cada sócio 

participará com uma parcela do capital social, ficando responsável diretamente pela 

integralização de cotas que subscreve. Os cotistas responderão pela empresa até o 

valor de sua participação do capital social.  

Os Administradores são responsáveis pela administração da empresa e 

negociação com fornecedores e clientes, burocracias de recursos humanos, 

representação em eventos, acompanhamento do atendimento ao consumidor, 

supervisão da produção, dentre outros. O capital social será de R$ 118.011,55 

integralizados em moeda corrente, onde cada quota corresponderá a R$ 1,00 sendo 

dividida em: 

 

TABELA 2 - Divisão de cotas 

 

Nome Participação Capital 

CHARLYNSTON WAGNER L. PEREIRA 33,33% R$ 39.337,18  

GUSTAVO MORAES ROSA  33,33% R$ 39.337,18  

WAGNER ROCHA GARCIA  33,33% R$ 39.337,18  

Total 100% R$ 118.011,55 

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

2.4 ASPECTOS LEGAIS 

 

Os aspectos legais são procedimentos cruciais para que a empresa entre em 

funcionamento. Nesta etapa burocrática exige que toda a documentação, perante a 

lei e as normas, sejam devidamente providenciadas e regularizadas, incluindo 

autorizações, alvarás e vistorias para inspeção do local, junto às juntas comerciais 

específicas. 

De acordo com Gomes (2003, p. 20) “as juntas comerciais têm por função 

efetuar o registro público de empresas mercantis e atividades afins conforme 

determinação da Lei de Registro de Empresas”. A expressão “atividades afins” 

abrange os agentes auxiliares da empresa, com os leiloeiros, tradutores públicos e 

interpretes comercial e administradores de armazéns gerais. 
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2.4.1 Órgãos Envolvidos para o Registro da Empresa 

 

Inicialmente faz o levantamento da documentação que será necessária para a 

constituição jurídica e legalização da empresa, iniciando-se pela busca de nomes para 

a empresa na junta comercial, definição do local onde irá funcionar e a identificação 

do ramo que a empresa atuara depois de ser definido deverá ser providenciado os 

seguintes documentos: 

 A elaboração do contrato social ou requerimento do empresário: É um 

documento formal do compromisso das partes, é o nascimento da pessoa 

jurídica. 

 Registro da empresa na junta comercial ou cartório; Inscrição do CNPJ 

cadastro nacional da pessoa física através da RECEITA FEDERAL. 

 Solicitação do alvará de funcionamento na prefeitura; laudo do corpo de 

bombeiros e da vigilância sanitária aprovando condições seguras do local. 

QUADRO 1 - DESCRIÇÃO DOS ÓRGÃOS E VALORES 

Onde ir? O que fazer? Valor 

Cartório 

Autenticação de documentos R$ 5,50 

Reconhecer assinatura por verdadeiro R$ 11,00 

Selo R$ 0,75 

Bombeiros 
Taxa de Analise de Projeto R$ 333,70 

Taxa de Vistoria R$ 288,62 

Vigilância sanitária Alvará, vigilância sanitária e publicidade R$ 230,00 

Junta Comercial Contrato Social R$ 137,10 

Inscrição estadual Não tem custo R$           - 

Total R$ 1.006,67 

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

2.4.2 Tributos 

 
Conforme Cassone (2002, p. 86) “as definições de impostos é dada pela CTN: 

Artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal especifica relativa ao contribuinte”. Em 

outras palavras, os tributos ou impostos são obrigações da empresa para com o 

município, estado e união. 

O HEY, BACON! foi enquadrada no regime simplificado de recolhimento de 

impostos, denominado "Simples Nacional" nos termos da Lei Complementar 

123/2006, com os benefícios de redução de ICMS/PR conforme Decreto nº 

1.190/2007, aplicado à atividade 5611-2/01 de restaurantes e similares.  
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QUADRO 2 - CÁLCULO SIMPLES NACIONAL 

FATURAMENTO ANO RECEITA ALÍQUOTA % VALOR 

De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 2016 R$ 920.974,15 8,28 R$ 76.256,66 

     

 
Fonte: autores do trabalho (2016). 
 

2.5 PROCESSOS DE MARKETING 

 

O marketing é um dos grandes pilares de um projeto para implantação e 

administração de uma empresa, e, através dele, encontram-se as melhores formas de 

mostrar os produtos e serviços aos clientes, no melhor local, e dentro de uma 

estratégia de precificação elaborada e acessível ao consumidor e público alvo, e que, 

ao mesmo tempo, que seja rentável para a empresa.  

Pondera Pride e Ferrell (2000, p. 3) que o “marketing é o processo de criar, 

distribuir, promover e apreçar bens, serviços e ideias para facilitar relações de troca 

satisfatórias com clientes em um ambiente dinâmico”. 

O HEY, BACON! busca a satisfação do cliente, oferecendo uma alimentação 

de qualidade e saborosa, que atenda às necessidades dos clientes e dentro das 

normas estabelecidas por lei. A empresa conta com uma equipe focada no 

atendimento com excelência, buscando alternativas que geram ainda mais satisfação 

e desejo de consumo, com diferenciais que afetam o valor da compra em 

determinados produtos. O espaço físico da empresa foi estrategicamente definido em 

um ponto de maior fluxo de pessoas, todos os dias e durante a noite, principalmente. 

A função de marketing engloba a tomada de decisões, a gestão de recursos, a 

coordenação de processos e a avaliação de resultados, como qualquer outra função 

empresarial, sem distinções. 

2.5.1 Ponto ou Praça 

 

 O HEY, BACON! pretende se instalar no espaço físico localizado na Rua Dom 

Pedro II, 3108, em frente ao Lago Municipal, Centro, na cidade de Toledo, Paraná. 

2.5.2 Horário de funcionamento 
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 A empresa funcionará 06 (seis) dias por semana, das terças-feiras à domingo, 

a partir das 11:00 às 13:30 horas, para horário de almoço e às 18:00 às 00:00 horas. 

Aos sábados, a partir das 17:00 às 02:00 horas.  

 Acredita-se que o atendimento no horário de almoço possa ser trazer uma boa 

demanda, visto que a alimentação será rápida e em local acessível, uma vez que 

localiza-se várias empresas ao redor, fazendo com que muitos funcionários optem por 

almoçar nas proximidades. 

 

FIGURA 3 – Mapa de localização 
 

 
Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

O prédio possui 489 m² (quatrocentos e oitenta e nove metros quadrados) 

abrangendo todo o espaço interno e externo predial, e o aluguel custará R$ 7.500,00 

ao mês. 

 A informação obtida foi através de consulta junto à empresa do ramo imobiliário 

responsável pelo estabelecimento, que nos passou as informações necessárias para 
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chegarmos ao tamanho e respectivo valor para aluguel, nas condições em que se 

encontra. 

Não haverá estacionamento próprio devido à limitação do espaço, porém, 

tratando-se de área central, há diversas opções de espaços para estacionamentos 

nas vias públicas próximas ao local. 

 A distribuição e divisão predial não serão exatamente conforme o prédio 

encontra-se, visto a necessidade de reformas para que seja enquadrado nos 

parâmetros da empresa. O prédio conta com dois (2) andares, sendo: 

 Térreo (sala comercial): onde funcionará o estabelecimento, com o 

atendimento aos clientes, abrangendo a cozinha, depósito e estoque; 

 1º andar: que será o escritório e as demais instalações para acesso exclusivo 

dos funcionários, como banheiro, espaço para descanso ou intervalo entre 

outros. 

FIGURA 4 - Ponto Comercial 
 

 
Fonte: autores do trabalho (2016). 
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FIGURA 5 - Ponto Comercial 
 

Fonte: autores do trabalho (2016). 

2.5.3 A escolha do local 

 

A escolha do local se dá a excelente localização, onde o fluxo e aglomeração 

de pessoas é significativamente importante, principalmente durante a noite e nos finais 

de semana, pois é o ponto mais popular da cidade, é próximo de terminais rodoviários, 

o que se torna de fácil acesso. O local conta também com uma área coberta, com dois 

ambientes, aberto ao ar livre e outro fechado, com diversos lugares para aconchego 

dos clientes. Com isso, acredita-se que a o local escolhido atingirá as expectativas da 

empresa, para com seu público alvo e perspectiva de retorno. 

2.5.4 Estratégias de Comunicação 

 

Na visão de Kotler (2000, p. 570) “Não basta desenvolver um bom produto a 

um preço atraente e torná-lo acessível. As empresas precisam também se comunicar 

com as atuais e potenciais partes interessadas e com o público em geral”. 

Cabe aos gestores saber como explorar e utilizar as diversas ferramentas de 

comunicação, para identificar quais serão as mais eficientes para atender cada cliente, 

analisando seu perfil e suas necessidades. 
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2.5.5 Propaganda 

 A propaganda é uma forma paga de anunciar produtos ou serviços ou ainda 

algo que busque o interesse do publico consumidor. 

 O HEY, BACON! utilizará a propaganda constantemente, dentro do orçamento 

disponível, para que a marca se consolide no mercado. A propaganda, de imediato, 

torna-se crucial pois o ponto em que a empresa se localiza, por si só, torna-se 

potencialmente notável ao público, o que a propaganda busca apresentar. 

2.5.6 Promoção de Vendas 

Promoção de vendas é um conjunto de métodos e recursos que tem o objetivo 

de estimular e aumentar as vendas de produtos. No caso do HEY, BACON! a 

promoção de vendas é feita para atrair novos clientes e também, aos clientes que já 

frequentam o local com mais efetividade, de modo que a satisfação total destes venha 

a atrair outros clientes e estes podem vir a receber descontos conforme critérios e/ou 

promoções da empresa. No caso de clientes mais frequentes, a empresa fornecerá, 

por CPF (Cadastro de Pessoa Física), a opção de o cliente escolher um produto 

favorito, e neste, pagará um preço promocional, sempre que comparecer para 

consumi-lo. Para os clientes novos, a empresa oferecerá opções para o cliente, em 

troca de descontos ou produtos, como manter seu celular no balcão, em troca de 

refrigerante ou desconto no valor total (Estratégia elaborada para criar vínculos sociais 

entre pessoas, e não pelas redes virtuais).   

Pondera Las Casas (2002, p. 169) que “é evidente que bons produtos ou 

serviços são essenciais para o sucesso de qualquer campanha. O esforço 

promocional é inútil se a empresa não tiver condições de oferecer serviços 

compatíveis com a imagem ou mensagens que comunicam ao mercado”. Conforme 

relata o autor, a empresa buscará condições de sempre oferecer essas promoções 

aos clientes, mesmo correndo o risco de não lucrar com certos produtos. 

2.5.7 Publicidade  

A publicidade é uma atividade profissional dedicada à difusão pública de ideias 

associadas a empresas, produtos, e em especificamente, propaganda comercial. A 

publicidade do HEY, BACON! será feito, principalmente, através de mídias sociais 

mais conhecidas. Com frequência, a empresa estará online, divulgando as promoções 

e criando o desejo de consumo aos internautas. Com o auxílio de empresas 
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especializadas em lançar e divulgar o produto, isso se tornará cada vez mais dinâmico 

e contemporâneo. Outra forma de publicidade será através de pequenos contratos 

com revistas locais, para divulgação em páginas e blogs. 

2.6 PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS 

2.6.1 Valores para a Gestão de Pessoas 

 

O HEY, BACON! valoriza os seus colaboradores através do respeito, ética 

profissional, remuneração justa, desenvolvimento profissional e pessoal e 

meritocracia, ou seja, participação de treinamentos para melhor desenvolver as 

habilidades necessárias para cada função desempenhada. Tratando-se de uma 

instituição que e comercializará alimentos para a comunidade e que exige segurança 

alimentar e higiene sanitária, a mesma se propõe a estar constantemente 

encaminhando seus funcionários para que acompanhem palestras, participem de 

cursos direcionados a este mercado. Para o autor, recursos humanos é: 

Uma Área que funciona em um contexto de organizações e de pessoas. 
Administrar pessoas significa lidar com pessoas que participam de 
organizações. Mais do que isto, significa administrar os demais recursos com 
pessoas. Assim, organizações e pessoas constituem a base fundamental em 
que funciona a ARH. Com relação aos valores da empresa o capital humano 
é importante, e a empresa com suas normas e procedimentos visa gerenciar 
um bom ambiente de trabalho. (CHIAVENATO, 1998, p. 23) 

 

 Conforme embasamento feito pelo autor, há uma necessidade da empresa 

conciliar a área de RH com a empresa ao todo, pois o capital humano é de extrema 

importância para a gestão de um ambiente de trabalho favorável. 

2.6.2 Descrição e Análise de Cargos 

 

O quadro de colaboradores representa para empresa o detalhamento do 

quadro funcional, ou seja, a obrigação da empresa com salários. O autor afirma que: 

Há uma porção de fatores internos (organizacionais) e externos (ambientais) 
que condicionam os salários, determinando seus valores. O conjunto desses 
fatores internos e externos é denominado composto salarial (wage mix). O 
composto salarial envolve os seguintes fatores: tipologia dos cargos da 
organização, política salarial da organização, capacidade financeira e 
desempenho geral da organização, situação do mercado de trabalho, 
conjuntura econômica (inflação, recessão, custo de vida), sindicatos e 
negociações coletivas e legislação trabalhista. (CHIAVENATO, 2009 p. 37-
38) 

 

A empresa HEY, BACON! contará com um quadro de funcionários e suas 

respectivas funções, sendo: 
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O Sócio Administrador, o responsável Legal e Administração. Executa as 

tomadas de decisões junto à aquisição de materiais, negociação junto à fornecedores, 

organização financeira e investimentos. 

O Gerente da Unidade, será um dos Sócios será responsável pela gestão, 

organização e processos da unidade. Conferência de estoque, suporte ao 

atendimento, supervisão dos pedidos (tempo e qualidade) e acompanhamento do 

fluxo de caixa. 

O Chefe de cozinha, fará o planejamento do pratos e cardápio. Auxiliará no 

preparo, finalização, qualidade do alimento e tempo estimado para ficar pronto. 

Já o cozinheiro, será o responsável por executar as tarefas solicitadas pelo 

Chefe de Cozinha, realizando o preparo dos alimentos. 

O Atendente, fará a recepção dos clientes, controle e organização dos pedidos, 

recebimento dos pagamentos e serviços de caixa. 

O profissional de Serviços Gerais, será o responsável pelos serviços de 

limpeza, higiene e organização do espaço físico. 

 

TABELA 3 - Descrição de Cargos, Salários e Encargos 
 

Cargo Qtd Salário Sub Total Salário + Encargos Salário Anual 

SÓCIO 
ADMINISTRADOR 

2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 6.400,00 R$ 76.800,00 

GERENTE DA 
UNIDADE 

1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 3.200,00 R$ 38.400,00 

CHEFE DE COZINHA 1 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.944,00 R$ 35.328,00 

COZINHEIRO 3 R$ 1.100,00 R$ 3.300,00 R$ 4.224,00 R$ 50.688,00 

ATENDIMENTO 1 R$ 980,00 R$ 980,00 R$ 1.254,40 R$ 15.052,80 

SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 880,00 R$ 880,00 R$ 1.126,40 R$ 13.516,80 

TOTAL R$ 14.960,00 R$ 19.148,80 R$ 229.785,60 

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

Na estruturação da tabela, não projeta-se aumento salarial no exercício, visto 

que o período analisado ocorreu dentro de 01 (um) ano. 

Todos os salários dos colaboradores incidem encargos, que são de 

responsabilidade da empresa, como o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, com a alíquota de 8% (oito por cento), e INSS sobre a folha de pagamento 
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de 20% (vinte por cento), além de provisões de décimo terceiro salário, férias e 1/3 

(um terço) sobre as férias. É válido destacar que o HEY, BACON! optou por realizar 

uma reserva (mensal) de recursos exclusivamente para pagamento de férias e décimo 

terceiro salário aos colaboradores. 

2.6.3 Processo de Recrutamento e Seleção 

 

Conforme Chiavenato (2002, p. 197) “recrutamento é o conjunto de 

procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de 

ocupar cargos dentro da organização. É um sistema de informação através do qual a 

organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos, oportunidades de 

emprego que pretende preencher”.  

Com base na colocação do autor, os colaboradores do HEY, BACON! serão 

contratados através entrevistas pessoais e aplicação de questionário para avaliação 

de sua perspectiva de crescimento pessoal e desenvolvimento na área em que irá 

atuar, levando sempre em consideração o grau de experiência que os mesmos 

possuem. Será aplicado também, dependendo do cargo, questionários de raciocínio 

lógico para testar os instintos e conhecimentos dos candidatos.  

É crucial a empresa saber quais as intenções do funcionário, para com a sua 

função e para com a empresa, afim de poder realizar frequentes feedbacks para 

promover o crescimento profissional e estimular o trabalho através de motivações, 

seja salarial ou não. Será válido a indicação de amigos e conhecidos para maior 

credibilidade do candidato. 

2.6.4 Avaliação de Desempenho 

 

Cada colaborador será avaliado pelo seu superior hierárquico imediato, 

conforme organograma, às atividades de rotina, bem como sua produtividade, 

pontualidade, faltas sem justificativas e principalmente sua busca e interesse pelo 

crescimento pessoal e profissional. Os clientes farão sua avaliação para com o 

atendimento, atenção, ambiente físico, organização do espaço e da empresa em 

geral.  

Pondera Chiavenato (2002, p. 325) que “avaliação de desempenho é uma 

apreciação do desempenho de cada pessoa no cargo e o seu potencial de 

desenvolvimento futuro. É um processo para estimular ou julgar o valor, a excelência, 

as qualidades de alguma pessoa”. 
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Semanalmente, serão realizadas reuniões com toda a equipe de 

colaboradores, para discutir as metas e estratégias as quais deverão ser seguidas 

para atingir os objetivos. Os feedbacks serão constantes, para que os gestores 

possam medir o grau de satisfação dos colaboradores e abrir espaço para que os 

mesmos expressem suas dúvidas, sugestões e críticas referentes aos processos e 

sistemas da empresa, colaborando assim, para o crescimento e melhoria contínua da 

organização. 

2.6.5 Treinamento e Desenvolvimento 

 

Lacombe e Heilborn (2003, p. 270) referem-se a treinamento como sendo 

“qualquer atividade que contribua para tornar-se uma pessoa apta a exercer sua 

função ou atividade, aumentar sua capacidade para suas funções atuais ou prepará-

las para novas funções”. Com base nas colocações dos autores, o HEY, BACON! irá 

devidamente capacitar seus novos colaboradores, de acordo com a função que irão 

exercer, tendo como orientadores, os profissionais mais experientes da instituição. 

Os colaboradores já vigentes na empresa, receberão treinamentos com ênfase 

na qualidade de atendimento e serviço, através de organizações como Associações 

Comerciais e Instituições de Educação Especializada (Ex: SENAC). Isso será para o 

desenvolvimento das funções desempenhadas, para incentivo do crescimento 

profissional de cada colaborador. Para os primeiros anos de empresa, a capacitação 

dos colaboradores será apenas um incentivo formal, uma vez que no início do negócio 

o objetivo principal é criar fluxo de caixa, por isso empresa não estará contribuindo 

financeiramente para essa formação. Após a empresa se consolidar no mercado, a 

participação financeira será crucial na capacitação dos colaboradores para criar um 

padrão único de atendimento, que deverá ser um diferencial do HEY, BACON!. 

2.7 PESQUISA 

2.7.1 Pesquisa de Campo 

Para Marconi e Lakatos (1999, p. 85) “procura entrevistar, fazer questionários 

para assim fazer uma amostragem e saber qual o real pensamento da maioria da 

população.” É aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de 

uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda, se descobrir novos fenômenos ou 

as relações entre eles.  
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A pesquisa elaborada, teve como base a pesquisa de campo e um breve estudo 

quantitativo. 

Referente ao preço de venda, a pesquisa se deu no âmbito exploratório, sem 

utilização de questionários, onde foi buscado informações diretamente nas empresas 

do ramo de restaurante e lanchonete localizadas na região, afim de coletar dados 

como preços e produtos (lanches, porções, bebidas, etc.) oferecidos para os clientes.  

Também foi realizada uma pesquisa com 07 (sete) estabelecimentos 

participantes, para informações sobre demanda (quantidade média diária de clientes), 

receita média com vendas, forma de pagamento mais utilizada e dias de 

funcionamento na semana. Com isso, levantamos a informação da quantidade média 

de pessoas que possam frequentar a empresa HEY, BACON!.  

O modelo de questionário definido por como uma forma mais usada para 

coletar dados, uma vez que possibilita medir com melhor precisão aquilo o que se 

deseja. Através da aplicação do questionário foi possível alcançar os resultados 

pretendidos. 

2.7.2 Pesquisa Quantitativa Exploratória 

 Após o estudo realizado a pesquisa quantitativa buscará uma análise 

quantitativa do assunto pesquisado, transformando as questões respondidas em 

gráficos tabulados, com o intuito de ter um contato com a resolução da pesquisa ou 

um maior e melhor entendimento sobre o objetivo que foi buscado. 

2.7.3 Período de Realização  

 O período de realização foi de Março à Junho de 2016. 

2.7.4 Locais de Realização 

 A pesquisa foi realizada no centro da cidade de Toledo, nas proximidades da 

região do Lago Municipal, em 07 (sete) empresas do ramo de restaurantes, 

especificamente lanches e porções, que não foram identificadas no presente estudo.  

2.7.5 Tabulação e Análises 

 Os questionários serão tabulados a fim de mostrar de forma sucinta e gráfica 

os resultados da pesquisa.  
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Vale destacar que esses questionários foram respondidos por funcionários cujo 

não tinham as informações com precisão, nos respondendo as questões de acordo 

com sua experiência na empresa. 

 Foi necessário, antes de qualquer outra informação, levantar a quantidade de 

clientes que frequentam efetivamente as empresas pesquisadas. 

 

TABELA 4 - Média diária de clientes que frequentam as empresas 

 

Média de Clientes Número de Empresas Percentual 

De 0 à 50 clientes 0 0% 

De 50 à 100 clientes 1 14% 

De 100 à 150 clientes 4 58% 

De 150 à 200 clientes 1 14% 

Acima de 200 clientes 1 14% 

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 De acordo com a pesquisa, constata-se que dentre as empresas pesquisadas, 

58% destas possuem uma média entre 100 à 150 clientes por dia. 

 A pesquisa buscou também, a receita média diária de vendas dessas 

empresas, para que fosse possível realizar uma previsão de vendas que a empresa 

HEY, BACON! terá, tanto diária, como mensal e anual. 

 

TABELA 5 - Média diária de receita com vendas 
 

Vendas Número de Empresas Percentual 

De 0 à R$ 1.000,00 0 0% 

De R$ 1.000,00 à R$ 2.000,00 3 43% 

De R$ 2.000,00 à R$ 3.000,00 3 43% 

De R$ 3.000,00 à R$ 4.000,00 0 0% 

Acima de R$ 4.000,00 1 14% 

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 Dentre as empresas pesquisadas, 86% faturam aproximadamente entre R$ 

1.000,00 à R$ 3.000,00 por dia, em média. Com isso, foi possível projetar um volume 

de vendas para o HEY, BACON!. 

 Para ajudar a prever e tornar ainda mais preciso o volume de vendas mensal e 

anual, foi obtido resultados quanto a quantidade de dias de funcionamento que essas 

empresas atendem. 
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GRÁFICO 1 - Dias de funcionamento por semana das empresas 

 

Fonte: autores do trabalho (2016). 

  
 Conforme apresenta o gráfico, 58% das empresas, ou seja, 04 (quatro) das 

empresas entrevistadas, atendem 07 (sete) dias por semana, de Segunda à Segunda. 

As outras 03 (três) empresas questionadas, atendem somente durante 06 (seis) dias 

da semana, tendo um dia para folga, geralmente nas segundas-feiras. 

 E para finalizar o questionário aplicado, a empresa realizou uma pesquisa para 

saber qual a forma de pagamento mais utilizada pelos clientes. Essas informações 

ajudaram na projeção do orçamento de caixa da empresa. 

 

TABELA 6 - Forma de pagamento mais efetuada 
 

Forma de pagamento  Número de Empresas Percentual 

À vista  4 58% 

Débito  2 28% 

Crédito (30 dias)  1 14% 

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

 De acordo com a tabela, 58% das empresas afirmaram que a forma de 

pagamento mais realizada pelos seus clientes, é à vista (em dinheiro), ficando o cartão 

de débito em 2º lugar e o crédito em 3º lugar. 

 Portanto, com as informações obtidas no questionário aplicado, foi possível 

realizar a previsão de vendas e demanda da empresa. 

 O preço de venda dos produtos, foram todos estipulados com base no 

conhecimento de mercado dos sócios, que por sua vez, frequentam esses locais com 
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maior frequência, tendo uma base do preço de venda de cada tipo de alimento a ser 

comercializado. 

2.7 PROCESSOS DE PRODUÇÃO 

2.7.1 Especificação do Produto 

 

 A definição do portfólio de produtos da empresa, surge com a necessidade da 

elaboração de pratos específicos e especializados, o que justifica a necessidade de 

um chefe de cozinha. A necessidade básica e principal, serão os produtos variados e 

elaborados com base no bacon, como principal ingrediente em todos os produtos 

oferecidos, e que em seguida será atribuído a cada produto específico, gerando uma 

exclusividade ao prato e sem perder a essência do alimento. Conforme colocação do 

autor: 

A primeira tarefa desta etapa de projeto é definir exatamente o que estará 
incluído no produto ou serviço, isto é, especificar os componentes do pacote. 
Isso exigirá a coleta de informações sobre, por exemplo, as partes 
componentes do pacote de produtos ou serviços, isto é, a ordem na qual as 
partes componentes do pacote devem ser reunidas e a lista de materiais, isto 
é, as quantidades de todas as partes componentes necessárias para construir 
o pacote total. A lista de materiais, em especial, é um método para definir 
produtos ou serviços usados amplamente em outras áreas da atividade de 
gestão de produção. (SLACK, 1999, p. 41) 

 
Apresentaremos na figura, o portfólio de produtos que serão oferecidos aos 

clientes: 
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FIGURA 6 - Portfólio de Produtos 

 

Fonte: autores do trabalho 2016. 
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2.7.2 Preço e Demanda 

 

 Para que fosse possível definir o preço do produto, conforme relatado 

anteriormente, uma pesquisa foi efetuada com empresas do mesmo ramo (lanches, 

lanchonetes, etc.), na região próxima da instalação da empresa, para que fosse 

possível definir e chegar a um preço para cada produto oferecido no HEY, BACON!. 

Não menos importante, a definição do preço também levou em consideração uma 

margem de contribuição suficiente para cobrir custos e despesas. 

Pondera o autor que: 

A determinação dos preços é das mais difíceis decisões em marketing, pois 
implicam na análise de custos, concorrência, clientes e governo. O preço é o 
principal atributo considerado pelo cliente para a escolha da loja onde fará 
suas compras. Os varejistas devem dedicar muita atenção à definição da 
política de preços. (DIAS, 2003, p. 524) 
 

Baseado na citação do autor, constata-se então uma dificuldade na definição 

de preço dos produtos que serão oferecidos, visto que a atividade da empresa é 

relativamente específica, e cada produto terá sua especificidade. Isso faz com que 

mesmo utilizando os parâmetros de preço dos possíveis concorrentes, na prática, 

somente um chefe de cozinha especializado poderia precificar determinados produtos. 

Em relação a demanda, a pesquisa realizada apresentou uma média diária, de 

clientes que possam frequentar o local e do volume de vendas que a empresa poderá 

obter durante um dia. Com isso, é válido considerar que a probabilidade de que a 

demanda no HEY, BACON! seja relativamente alta, considerando se média diária de 

pessoas que possam frequentar o local for semelhante aos locais pesquisados.  

Mesmo através de uma pesquisa, não se pode prever um nível de demanda 

exato. Isso só será possível após, aproximadamente, 03 (três) meses de atividade, 

onde os gestores responsáveis farão um controle de cada produto vendido, 

quantidade diária, quantidade mensal, para posteriormente realizar uma média, 

tornando-se possível mensurar a demanda do estabelecimento e se haverá 

crescimento em vendas. 

Portanto, com base nos dados obtidos na pesquisa, o quadro a seguir 

apresenta o consumo diário dos produtos comercializados no HEY, BACON! 

permanecendo dentro dos parâmetros levantados na pesquisa, para preço, demanda 

e receita diária: 
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QUADRO 3 - PREÇO E ESTIMATIVA DE VENDA 

ITENS 
PREÇO 

UNITÁRIO 
MÉDIA DIÁRIA 

RECEITA 
BRUTA DIA (R$) 

BACON BURGER R$ 14,00 15  R$ 210,00  

MEDALHÃO FRANGO R$ 19,00 10  R$ 190,00  

MEDALHÃO MIGNON R$ 30,00 7  R$ 210,00  

BAGUETTE R$ 32,00 7  R$ 224,00  

HEY, BATATA! R$ 16,50 30  R$ 495,00  

HEY, PIZZA! R$ 7,00 15  R$ 105,00  

QUEIJO QUENTE R$ 6,00 22  R$ 132,00  

BACON DOG R$ 7,50 12  R$ 90,00  

BACON EGG R$ 8,00 10  R$ 80,00  

BACON CRAZY! R$ 37,00 5  R$ 185,00  

REGRIGERANTE LATA R$ 3,50 20  R$ 70,00  

REFRIGERANTE 300 ML R$ 3,00 25  R$ 75,00  

REGRIGERANTE 500 ML R$ 5,00 20  R$ 100,00  

SUCO NATURAL 350 ML R$ 5,00 20  R$ 80,00  

ÁGUA MINERAL R$ 2,50 8  R$ 20,00  

CERVEJA LONG NECK R$ 7,00 30  R$ 210,00  

TOTAL PRODUTOS 256 
TOTAL 

R$ 2.476,00 

Fonte: autores do trabalho (2016). 

2.7.3 Fluxograma 

 

O fluxograma representa o processo de como será desenvolvido o produto até 

a entrega do mesmo ao cliente. 

Segundo afirma o autor: 

O objetivo principal do fluxograma é descrever o fluxo, seja manual ou 
mecanizado, especificando os suportes (documento, papel, disco, formulário 
ou qualquer outro) que sejam usados para os dados e as informações. Em 
sua confecção, são usados símbolos convencionados, que permitem poucas 
variações. (BALLESTERO-ALVAREZ, 2000, p. 234)  
 

Portanto, através dos símbolos é possível determinar os processos e tomada 

de decisões dentro de um fluxograma, seja decisão de compra ou até mesmo como 

funciona um processo de fabricação de um produto. 

O fluxograma abaixo mostra como funciona no HEY, BACON!: 
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FIGURA 7 – Fluxograma 
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Fonte: autores do trabalho (2016). 
 

De acordo com Oliveira (2004, p. 19) “o fluxograma é a representação gráfica 

que apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as 

operações, os responsáveis e/ou unidades organizacionais envolvidos no processo”. 

Desta forma, o fluxograma tem por finalidade ser um passo a passo do que fazer com 

o produto ou também pode ser chamado como um histórico de um determinado 

produto, desde o seu início, como a compra da matéria-prima, até o destino final do 

produto, a entrega ao cliente.  

2.7.4 Estrutura Física (layout) 

Segundo Slack (2002, p. 26) “o Arranjo Físico de uma operação produtiva 

preocupa-se com o posicionamento físico dos recursos de transformação. Colocando 

de forma simples, definir o arranjo físico é decidir onde colocar todas as instalações, 

máquinas, equipamentos e pessoal da produção”. A estrutura física, portanto, é uma 

das características mais relevantes de uma operação produtiva, porque determina sua 

forma e aparência. O HEY, BACON! pensou em todos os detalhes para que cada 

coisa fique em seu devido lugar, para melhor atendimento e aconchego de seus 

clientes. 
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FIGURA 8 – Planta Baixa da área comercial 
 

 
Fonte: autores do trabalho (2016). 

 
Figura 9 – Planta baixa do 1º andar. 
 

 
Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

A estrutura de layout da empresa, por estar em ambiente privado e com muita 

circulação de pessoas, tem como objetivo atender os clientes com agilidade, facilitar 

a comunicação entre atendente e cliente, a movimentação de pessoas e acesso das 
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pessoas para dentro do estabelecimento, aproveitar ao máximo o espaço interno para 

acolher o máximo de clientes e o mais importante, garantir a higiene alimentar. 

Na parte superior, buscou-se aproveitar o espaço para utilizar-se de recursos 

próprios, para criação de uma sala de reuniões, e um escritório para que os sócios 

possam utilizar para as atividades de rotina dentro da empresa. 

É válido afirmar que o layout produzido foi para ter uma pré-visualização da 

empresa, em condições ideias de funcionamentos. Os equipamentos de escritório não 

foram contabilizados dentro dos equipamentos necessários para funcionamento da 

empresa, visto que cada sócio ficará de arcar por conta própria, com esse tipo de 

equipamento e utensílios. 
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3 ANÁLISE FINANCEIRA 

3.1 INVESTIMENTO INICIAL 

 

 O Investimento Inicial é um total de recursos necessários para suprir todas as 

necessidades, obrigatórias e facultativas, que a empresa possui. Os recursos 

obrigatórios levantados, foram o Investimento em capital de giro e em ativos 

permanentes depreciáveis, cujo são responsáveis pela maior parte da reserva deste 

capital.  

 

TABELA 7 – Investimento Inicial 
 

(=) Total do Investimento Inicial  R$     118.011,52  

(*) Investimento em capital de giro  R$      51.276,67  

(*) Investimento em ativos permanentes depreciáveis  R$      55.728,18  

(*) Investimento em Marketing  R$      10.000,00  

(*) Taxas para abertura da empresa   R$        1.006,67  

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

Não deixando sua obrigatoriedade de lado, as taxas para constituição da 

empresa são também contabilizadas no investimento inicial. 

No HEY, BACON! houve uma necessidade de investimento inicial em 

Marketing, para prospectar clientes e promover a marca, de forma antecipada. Como 

será visto em diante, o Marketing se faz presente constantemente nos investimentos 

mensais da empresa. 

3.1.1 Máquinas, equipamentos e tecnologias necessárias para o processo 

produtivo. 

 A determinação dos materiais, equipamentos, tecnologias e outros fatores para 

funcionamento do estabelecimento é algo que deve ser pensado detalhadamente.  

Deve-se definir desde o garfo que será comprado, até mesmo o veículo que 

possa ser utilizado, para auxiliar nas atividades da empresa. Levando em 

consideração esta linha de pensamento, segue abaixo a relação dos materiais e 

equipamentos que o HEY, BACON! necessitará para atender a seus clientes: 
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TABELA 8 – Investimento de Materiais e Equipamentos 
 

Qtd Material Valor Unitário Valor Total 

Máquinas e Equipamentos 

2 Expositores de Bebidas  R$        1.935,12   R$   3.870,24  

1 Máquina Post mix  R$      10.000,00   R$  10.000,00  

1 Geladeira Frost Free   R$        1.899,90   R$   1.899,90  

1 Freezer 512L   R$          550,00   R$      550,00  

1 Fogão industrial 6 bocas Dako  R$        1.399,00   R$   1.399,00  

1 Micro-ondas Panasonic 32 l  R$          448,00   R$      448,00  

1 Multiprocessador   R$          189,90   R$      189,90  

2 Ar Condicionado Split 12000 Btus Frio  R$        1.275,00   R$   2.550,00  

1 Painel Guichê de Senhas  R$          639,00   R$      639,00  

1 TV Led 55" Full  R$        2.699,10   R$   2.699,10  

1 Notebook HP  R$        1.789,00   R$   1.789,00  

1  Impressora de cupom fiscal   R$          255,00   R$      255,00  

1  Impressora HP    R$          284,00   R$      284,00  

1 Microcomputador 4 GB, HD de 500 GB  R$        1.210,00   R$   1.210,00  

Subtotal  R$ 27.783,14  

Móveis e Utensílios 

1 Pia  R$        2.917,00   R$   2.917,00  

2 Chapa para Lanches   R$          225,00   R$      450,00  

1 Fritadeira  R$          399,90   R$      399,90  

5 Mesa com 2 sofas  R$        2.035,00   R$ 10.175,00  

10 Mesas com 4 cadeiras  R$          229,00   R$   2.290,00  

40 Bandejas para lanches  R$            49,49   R$   1.979,60  

1 Carrinho Funcional Master  R$          458,10   R$      458,10  

1 Cadeira para escritório  R$          273,00   R$      273,00  

1 Mesa para escritório  R$          542,44   R$      542,44  

4 Talheres (24 peças)  R$            80,00   R$      320,00  

2 Copos de Vidro (24 unid)  R$          170,00   R$      340,00  

1 Anúncios Luminosos  R$        7.800,00   R$   7.800,00  

Subtotal  R$ 27.945,04  

Total  R$ 55.728,18  

Fonte: autores do trabalho (2016). 

Os autores Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 241) definem tecnologia de 

processos como “máquinas, equipamentos e dispositivos que ajudam a produção a 

transformar materiais, informações e consumidores de forma a agregar valor e atingir 

os objetivos estratégicos da produção”. Com base nesta afirmação, o HEY, BACON! 

investirá em tecnologias e novidades que agregam valor no processo de atendimento 

ao cliente, visando descontos, a fidelização e a satisfação. 
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3.2 CAPITAL DE GIRO 

 

Saber como investir os recursos da empresa é de suma importância, pois 

através do capital de giro a empresa obtém domínio e uma visão da situação financeira 

da mesma. 

Afirma Alexandre Neto (2009, p. 189) que “O estudo do capital de giro envolve 

essencialmente as atividades de natureza operacional da empresa identificada nas 

fases de compra, pagamento, fabricação, venda e cobrança”. Com o capital de giro a 

empresa consegue gerenciar o aumento ou a redução do volume da organização, e 

dependendo do volume, a empresa terá a interferência do capital de giro, e ainda se 

a necessidade que a empresa tiver for maior que o capital de giro disponível a mesma 

terá que recorrer a capitais de terceiros. 

Para que a empresa possa tomar algumas decisões é necessário levar em 

consideração alguns aspectos: a necessidade de tal investimento, a vantagem que irá 

trazer, segurança no trabalho, rendimento na produção, etc. Portanto a empresa 

precisa verificar o capital que irá investir e o retorno que ele lhe trará. Sendo assim, 

Sousa, Luporini e Souza (1996, p. 1) dizem que “o capital de giro é de suma relevância 

na gestão financeira da empresa, pois está diretamente ligado ao ciclo operacional, 

ao giro dos negócios, ao caixa”.  

  

TABELA 9 – Necessidade de Capital de Giro 
 

Item Descrição Valor Total 

1  Estoque de um Mês   R$  16.338,40  

2  Energia Elétrica   R$    2.200,00  

3  Agua   R$       330,00  

4  Telefone    R$         79,90  

5  Internet e Tv a Cabo   R$       260,00  

6  Pró-Labore/encargos   R$    7.500,00  

7  Salários dos Funcionários  R$    9.660,00  

8  Aluguel   R$    7.500,00  

9  Seguro   R$    1.200,00  

10  Reserva de Segurança (10%)   R$    4.701,70  

11  Taxas para abertura da empresa   R$    1.006,67  

12  Integralização de Capital (Banco)   R$       500,00  

13  Investimento inicial em Marketing  R$  10.000,00  

 Total   R$ 61.276,67  

Fonte: autores do trabalho (2016). 
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Para cuidar do capital da empresa é necessário saber avaliar a situação da sua 

organização, o momento da sociedade atual, os recursos financeiros disponíveis, e 

conhecer as decisões que irá tomar. 

3.3 CUSTOS FIXOS 

 

Os custos fixos da empresa são considerados aqueles que compõe o processo 

de produção de seus produtos e serviços. Para Braga (1995, p. 180) “Custos fixos são 

os que permanecem constantes dentro do período”. No HEY, BACON!, os custos fixos 

são responsáveis pelo processo de produção de nossos alimentos.  

 

TABELA 10 – Custos Fixos do Período 

 

Item Descrição Valor Total 

1 Salário dos Funcionários + Encargos  R$       12.748,80  

2 Benefício (Vale alimentação)  R$        3.150,00  

3 Aluguel  R$        7.500,00  

4 Energia Elétrica  R$        2.200,00  

5 Água  R$           330,00  

Total  R$       25.928,80  

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

Assim sendo, o custo para essa atividade é composto por: o pagamento de 

salário do operacional, ou seja, todos os funcionários responsáveis pelo processo de 

produção dos alimentos, desde processamento do pedido à entrega, benefícios dos 

funcionários, aluguel do estabelecimento, a energia elétrica para utilização dos 

equipamentos e água para uso diário. 

3.4 DESPESAS 

 

 No contexto da empresa, as despesas são aquelas que não interferem 

diretamente na produção dos alimentos. Não são influenciáveis para que a produção 

seja feita. Em outras palavras, as despesas são todos os custos posteriores ao 

processo de produção, o que diferencia dos custos fixos. Gitman (2010, p. 110) 

pondera que “as despesas abrangem todas as saídas de caixa da empresa durante 

um determinado período financeiro”.  
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TABELA 11 – Despesas  
 

Item Descrição Valor Total 

1  Telefone    R$           79,90  

2  Internet e TV a Cabo   R$         260,00  

3  Pró-Labore/encargos   R$      6.400,00  

4  Seguro Empresarial   R$      1.200,00  

5  Seguro de Vida   R$         120,00  

6  Honorários Contábeis   R$         600,00  

7  Materiais de Escritório   R$         450,00  

8  Domicílio Bancário   R$           90,00  

9  Tarifa Bancária Mensal  R$           12,50  

 Total     R$      9.212,40  

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

Confirmando esta informação, podemos constatar que as despesas são gastos, 

sem determinada prioridade e presentes em determinados períodos, como por 

exemplo, o seguro predial (empresarial), que trata-se do devido amparo ou reposição 

do prédio e o conteúdo (materiais e equipamentos) que a empresa possui, em caso 

de eventos naturais ou externos causados, evitando assim, gastos imprevisíveis. 

3.5 CUSTOS VARIÁVEIS 

 

Para Braga (1995, p. 180) “custos variáveis são aqueles cujo valor total 

aumenta ou diminui direta e proporcionalmente com as frustrações ocorridas na 

produção e vendas”. Seguindo a afirmação do autor, o HEY, BACON!, neste caso, 

prevê-se variações mensais nos custos variáveis que terá, acompanhando de forma 

proporcional, a receita com vendas.  

Assim, o aumento ou a diminuição dos custos variáveis serão de 50% 

(cinquenta por cento) do valor da Receita com Vendas, exceto no mês de Abril que 

prevemos uma diminuição das vendas e dos custos variáveis, visto que no período a 

demanda se tornará menor em decorrência de início de aulas ou cursos, 

principalmente no período noturno. 
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TABELA 12 – Custos Variáveis 

 

Qtd Descrição Valor Unitário Valor Total 

1 Publicidade e Propaganda  R$    2.000,00   R$   2.000,00  

80 Carne (Frango e Bovina) (kg)  R$         12,99   R$   1.039,20  

400 Cervejas Long Neck (355 ml)  R$          2,75   R$   1.100,00  

400 Refrigerante Lata  R$          2,00   R$     800,00  

25 Refil de Refrigerante (Bag 18 Lts)  R$         36,00   R$     900,00  

200 Suco de Laranja (350 ml)  R$          2,50   R$     500,00  

150 Água Mineral  R$          0,99   R$     148,50  

600 Pães de Hambúrguer (200g)  R$          2,45   R$   1.470,00  

300 Batata (2 kg)  R$          6,38   R$   1.914,00  

100 Bacon (kg)  R$          9,00   R$     900,00  

30 Ovos (Dúzia)  R$          2,79   R$       83,70  

100 Queijo Cheddar (kg)  R$         19,00   R$   1.900,00  

15 Verduras e Legumes (Kg)  R$          4,00   R$       60,00  

30 Catchup, Mostarda e Maionese (unid.)  R$          7,50   R$     225,00  

5 Canudos (200 unid)  R$         16,00   R$       80,00  

6 Copos descartáveis (100 unid.)  R$         55,00   R$     330,00  

15 Embalagens para lanches (100 unid.)  R$         52,00   R$     780,00  

8 Sacolas para Entrega (100 unid.)  R$       141,00   R$   1.128,00  

5 Gás  R$       150,00   R$     750,00  

1 Material de Limpeza  R$       160,00   R$     160,00  

20 Guardanapos (100 unid.)  R$          3,50   R$       70,00  

Total  R$ 16.338,40  

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

 De acordo com os processos de marketing da empresa, há uma necessidade 

de tornar a Publicidade e a Propaganda, um custo variável, mesmo tendo um alto 

investimento inicial com Marketing. A empresa tem a necessidade de sua divulgação 

ser constante, para que a marca possa ser rapidamente fixada em seu público alvo 

por meio dos meios de comunicação mais comuns e utilizados.  

 Conforme afirma Pinho (1990, p. 17) a publicidade é um “Conjunto de tecnicas 

coletivas utilizadas no sentido de promover o lucro de uma atividade comercial, 

conquistando, aumentando e mantendo clientes”. Portanto, a empresa não pretende 

deixar de investir em Marketing, pois será a principal forma de aumentar sua receita e 

obter lucro. 

3.6 ORÇAMENTO DE CAIXA 

 

 O Orçamento de Caixa trata-se de um importante controle financeiro para a 

empresa, em que se aplicam todas as receitas e despesas, incluindo a necessidade 

de capital de giro, que os administradores levantaram para suportar os desafios 

iniciais das atividades. Conforme afirmação do autor: 
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O orçamento de caixa não é apenas uma excelente ferramenta para informar 
a administração quando haverá défitis ou superávits de caixa, mas também 
pode ser um documento exigido por credores em pontencial. Informa-lhes a 
respeito dos usos do dinheiro e de como e quando seus empréstimos serão 
amortizados. (GITMAN, 2010 p. 113)  

 

Neste plano de negócio o período análisado é mensal. As vendas foram 

divididas em 50% (cinquenta por cento) à vista no dinheiro, em 30% (trinta por cento) 

no Débito à vista (com taxa) e em 20% (vinte por cento) no crédito à vista para 30 

dias. Esse parâmetro foi definido de acordo com a pesquisa realizada no plano de 

negócio, onde apresenta que a maior parte das empresas afirmam que o maior volume 

de vendas é à vista. 

Gitman (2010, p. 115) pondera que “no caso de orçamento de caixa, a fonte 

básica de informações para as demonstrações pré-forma é a previsão de vendas”. 

Portanto, conforme o autor, a previsão de vendas do HEY, BACON! varia de acordo 

com cada período, sendo: 

 Fevereiro: aumento em 15% (quinze por cento) em relação à Janeiro, 

principalmente pela curiosidade dos clientes, em conhecer o produto; 

 Março: aumento de 10% (dez por cento) em relação à Fevereiro, em 

decorrência dos primeiros meses de atividade, prever-se uma demanda maior; 

 Abril: diminuição de 3% (cinco por cento) em relação à Março, devido à grande 

parte dos clientes (público alvo) estarem trabalhando e/ou estudando; 

 Maio: aumento de 5% (dois e cinco por cento) em relação à Abril, devido ao 

período de visando uma demanda mais persistente durante a noite; 

 Junho: aumento de 5% (dois e cinco por cento) em relação à Maio, devido ao 

período de, para algumas instituições de ensino, férias e descanso; 

 Julho: aumento de 11% (onze por cento) em relação a Junho, devido ao período 

de férias, principalmente de estudantes e acadêmicos; 

 Agosto: prevê-se uma diminuição de 3% (três por cento) em relação a Julho, 

não gerando um aumento nas vendas para este período, em decorrência de 

retorno das instituições de ensino; 

 Setembro: aumento de 5% (cinco por cento) em relação ao mês anterior. 

Aumento esse que se justifica devido a previsão de clientes, já satisfeitos e 

retornando com maior frequência; 
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 Outubro, Novembro e Dezembro: aumento de 10, 12 e 20% (dez, doze e vinte 

por cento) em relação à Setembro, devido ao período de férias, tanto de 

trabalhadores quanto de alunos e acadêmicos, o que gera uma demanda 

significativamente maior neste período. 

Portanto, a previsão de crescimento de vendas da empresa se dá, 

principalmente nos períodos mais festivos do ano, que por consequência torna-se 

período de descanso ou férias, dependendo da ocasião. 

É válido lembrar que o período de Janeiro teve o volume de vendas diário, 

multiplicado por 25 (média de dias trabalhados no mês). 
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TABELA 13 – Orçamento de Caixa 

 
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Vendas R$ 53.712,50 R$ 61.769,38 R$ 67.946,31 R$ 65.907,92 R$ 69.203,32 R$ 72.663,49 R$ 80.656,47 R$ 78.236,77 R$ 82.148,61 R$ 90.363,47 R$ 101.207,09 R$ 121.448,51 

À vista R$ 26.856,25 R$ 30.884,69 R$ 33.973,16 R$ 32.953,96 R$ 34.601,66 R$ 36.331,74 R$ 40.328,23 R$ 39.118,39 R$ 41.074,31 R$ 45.181,74 R$ 50.603,55 R$60.724,25 

Débito  R$ 16.113,75 R$ 18.530,81 R$ 20.383,89 R$ 19.772,38 R$ 20.761,00 R$ 21.799,05 R$ 24.196,94 R$ 23.471,03 R$ 24.644,58 R$ 27.109,04 R$ 30.362,13 R$36.434,55 

Crédito (30 dias)  R$ 10.742,50 R$ 12.353,88 R$ 13.589,26 R$ 13.181,58 R$ 13.840,66 R$ 14.532,70 R$ 16.131,29 R$ 15.647,35 R$ 16.429,72 R$ 18.072,69 R$20.241,42 

(+) Entradas R$ 42.970,00 R$ 60.158,00 R$ 66.710,93 R$ 66.315,60 R$ 68.544,24 R$ 71.971,45 R$ 79.057,87 R$ 78.720,71 R$ 81.366,25 R$ 88.720,50 R$ 99.038,37 R$ 117.400,23 

Custos Fixos R$ 25.928,80 R$ 25.928,80 R$ 25.928,80 R$ 25.928,80 R$ 25.928,80 R$ 25.928,80 R$ 25.928,80 R$ 25.928,80 R$ 25.928,80 R$ 25.928,80 R$ 25.928,80 R$ 25.928,80 

Custos Variáveis R$ 16.338,40 R$ 17.563,78 R$ 18.354,15 R$ 17.436,44 R$ 17.872,35 R$ 18.319,16 R$ 19.601,50 R$ 19.895,53 R$ 20.392,91 R$ 21.412,56 R$ 22.697,31 R$ 24.967,05 

Despesas R$ 9.212,40 R$ 8.012,40 R$ 8.012,40 R$ 8.012,40 R$ 8.012,40 R$ 8.012,40 R$ 8.012,40 R$ 8.012,40 R$ 8.012,40 R$ 8.012,40 R$ 8.012,40 R$ 8.012,40 

(-) Saídas R$ 51.479,60 R$ 51.504,98 R$ 52.295,35 R$ 51.377,64 R$ 51.813,55 R$ 52.260,36 R$ 53.542,70 R$ 53.836,73 R$ 54.334,11 R$ 55.353,76 R$ 56.638,51 R$ 58.908,25 

Saldo Líquido de 
Caixa 

-R$ 8.509,60 R$ 8.653,02 R$ 14.415,57 R$ 14.937,96 R$ 16.730,69 R$ 19.711,09 R$ 25.515,17 R$ 24.883,99 R$ 27.032,13 R$ 33.366,74 R$ 42.399,85 R$ 58.491,98 

Saldo anterior R$ 61.276,67 R$ 52.767,07 R$ 61.420,09 R$ 75.835,66 R$ 90.773,62 R$107.504,31 R$127.215,40 R$152.730,57 R$177.614,55 R$204.646,69 R$ 238.013,43 R$ 280.413,28 

(=) Saldo final R$ 52.767,07 R$ 61.420,09 R$ 75.835,66 R$ 90.773,62 R$107.504,31 R$127.215,40 R$152.730,57 R$177.614,55 R$204.646,69 R$238.013,43 R$ 280.413,28 R$ 338.905,26 

Reserva de 13° 
Salário e Férias 

R$ 1.541,45 R$ 1.541,45 R$ 1.541,45 R$ 1.541,45 R$ 1.541,45 R$ 1.541,45 R$ 1.541,45 R$ 1.541,45 R$ 1.541,45 R$ 1.541,45 R$ 1.541,45  

Reserva de Aplic. 
Financeira 

R$10.000,00 R$ 10.000,00 R$10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 

(-) Reservas de 
Caixa 

R$ 11.541,45 R$ 11.541,45 R$ 11.541,45 R$ 11.541,45 R$ 11.541,45 R$ 11.541,45 R$ 11.541,45 R$ 11.541,45 R$ 11.541,45 R$ 11.541,45 R$ 11.541,45 R$ 10.000,00 

(-) Simples N. R$ 3.557,92 R$ 4.981,08 R$ 5.523,66 R$ 5.490,93 R$ 5.675,46 R$ 5.959,24 R$ 6.545,99 R$ 6.518,08 R$ 6.737,13 R$ 7.346,06 R$ 8.200,38 R$ 9.720,74 

(=) Saldo 
Excedente 

R$ 37.667,71 R$ 44.897,56 R$ 58.770,55 R$ 73.741,25 R$ 90.287,40 R$109.714,72 R$134.643,13 R$159.555,03 R$186.368,11 R$219.125,92 R$ 260.671,46 R$ 319.184,52 

(=) Necessidade 
de Caixa 

 R$      -     R$                             R$                        R$                                        R$                                        R$                                       R$                                        R$                                       R$                                     R$                                    R$                                    R$                                    

Fonte: autores do trabalho (2016). 
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No orçamento de caixa, são somadas todos os tipos de vendas da empresa, 

que em seguida são deduzidos os custos  (fixos e variáveis) e despesas que a 

empresa possui. No período inicial, conforme observado, é notável que a empresa 

não consegue cobrir seus custos com vendas. Portanto, o Capital de Giro é estipulado, 

levantado e lançado no “saldo anterior” do primeiro período, justamente para que 

neste período a empresa possa cobrir todas as suas despesas, e ter um capital para 

permanecer com a atividade nos próximos períodos. 

 Após o lançamento do capital de giro, temos o saldo final do período. O HEY, 

BACON! optou por realizar reservas de caixas, para pagamento de 13º e Férias dos 

funcionários. Para esta reserva, foi somado o valor dos salários dos funcionários, 

desconsiderando o pró-labore dos sócios, acrescidos 1/3 (um terço) deste valor e 

dividido por 11 (onze) meses, para serem pagos no final do exercício, e as férias nos 

respectivos vencimentos e períodos de gozo, que os funcionários optarem. Outra 

reserva feita pela empresa, é para aplicações financeiras vizando futuros 

investimentos ou para suprir possívels dificuldades financeiras.   

3.7 FLUXO DE CAIXA 

 

O fluxo de caixa é uma ferramenta muito importante e é utilizado como um 

demonstrativo financeiro de toda a movimentação do caixa da empresa, suas entrada 

e saídas, onde auxiliam os usuários a realizar a avaliação de sua liquidez e onde o 

busca investigar as principais informações geradas pelas suas movimentações. 

Pondera o autor que: 

Os fluxos de caixa no orçamento de caixa no fim de cada mês não garante 
que a empresa seja capaz de fazer frente a suas necessidades diárias de 
caixa. Com os fluxos de caixa de uma empresa costumam ser bastante 
variáveis quando verificados em bases diárias, um planejamento de caixa 
eficaz exige ir além do orçamento de caixa. O administrador financeiro deve, 
portando, planejar e monitorar o fluxo de caixa com frequência maior do que 
a mensal. (GITMAN, 2010, p. 114) 

 

 No fluxo de caixa elaborado na empresa, não será apresentado diversas 

variáveis, pois conforme o autor, ocorre quando os fluxos são diários. Portanto, as 

maiores variáveis se dão com as receitas sazonais e custos fixos que, 

proporcionalmente, acompanha a variação da receita.
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TABELA 14 – Fluxo de Caixa 

 
Fonte: autores do trabalho (2016). 

 Início   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro 

(+) Receitas 
 R$ 42.970,00 R$60.158,00 R$66.710,93 R$66.315,60 R$68.544,24 R$71.971,45 R$79.057,87 R$78.720,71 R$81.366,25 R$88.720,50 R$99.038,37 R$117.400,23 
(-) Custos Fixos 
  R$ 25.928,80 R$25.928,80 R$25.928,80 R$25.928,80 R$25.928,80 R$25.928,80 R$25.928,80 R$25.928,80 R$25.928,80 R$25.928,80 R$25.928,80 R$25.928,80 
(-) Custos Variáveis 
  R$16.338,40 R$17.563,78 R$18.354,15 R$17.436,44 R$17.872,35 R$18.319,16 R$19.601,50 R$19.895,53 R$20.392,91 R$21.412,56 R$22.697,31 R$24.967,05 
(=) Fluxo Bruto 
  R$ 702,80 R$16.665,42 R$22.427,97 R$22.950,36 R$24.743,09 R$27.723,49 R$33.527,57 R$32.896,39 R$35.044,53 R$41.379,14 R$50.412,25 R$66.504,38 

(-) Despesas   R$ 9.676,80 R$ 8.782,40 R$ 8.782,40 R$ 8.782,40 R$ 8.782,40 R$ 8.782,40 R$ 8.782,40 R$ 8.782,40 R$ 8.782,40 R$ 8.782,40 R$ 8.782,40 
R$ 8.782,40 

Despesas Administrativas 
R$ 7.450,00 R$ 8.220,00 R$ 8.220,00 R$ 8.220,00 R$ 8.220,00 R$ 8.220,00 R$ 8.220,00 R$ 8.220,00 R$ 8.220,00 R$ 8.220,00 R$ 8.220,00 R$ 8.220,00 

Despesas com Seguros 
R$ 1.320,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 

Despesas Operacionais R$ 442,40 R$ 442,40 R$ 442,40 R$ 442,40 R$ 442,40 R$ 442,40 R$ 442,40 R$ 442,40 R$ 442,40 R$ 442,40 R$ 442,40 R$ 442,40 

Depreciação R$55.728,18 
R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 

(=) Fluxo Operacional 
-R$ 8.974,00 R$ 7.883,02 R$13.645,57 R$14.167,96 R$15.960,69 R$18.941,09 R$24.745,17 R$24.113,99 R$26.262,13 R$32.596,74 R$ 41.629,85 R$ 57.721,98 

(=) Lucro antes do IR 
-R$ 8.974,00 R$ 7.883,02 R$13.645,57 R$14.167,96 R$15.960,69 R$18.941,09 R$24.745,17 R$24.113,99 R$26.262,13 R$32.596,74 R$41.629,85 R$57.721,98 

(-) Simples Nacional (8,28) 
R$ 3.557,92 R$ 4.981,08 R$ 5.523,66 R$ 5.490,93 R$ 5.675,46 R$ 5.959,24 R$ 6.545,99 R$ 6.518,08 R$ 6.737,13 R$ 7.346,06 R$ 8.200,38 R$ 9.720,74 

(+) Depreciação 
R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 R$ 464,40 

(=) Fluxo líquido do 
investimento -R$ 12.067,52 R$ 3.366,34 R$ 8.586,31 R$ 9.141,43 R$10.749,62 R$13.446,25 R$18.663,58 R$18.060,31 R$19.989,41 R$25.715,09 R$ 33.893,88 R$ 48.465,64 

(=) Fluxo líquido esperado 
pelo investidor -R$ 12.067,52 R$ 3.366,34 R$ 8.586,31 R$ 9.141,43 R$10.749,62 R$13.446,25 R$18.663,58 R$18.060,31 R$19.989,41 R$25.715,09 R$ 33.893,88 R$ 48.465,64 
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No HEY, BACON! o fluxo de caixa se baseia nas vendas mensais dos produtos 

oferecidos pela empresa. É importante lembrar que as vendas realizadas no crédito à 

vista, são receitas que serão contabilizadas 30 (trinta) dias após a compra, ou seja, 

essas receitas ficarão para o mês subsequente. Pode-se notar que no primeiro mês 

de atividade da empresa, o fluxo operacional torna-se negativo, devido ao volume de 

entradas de caixa não ser suficiente para cobrir os custos fixos, variáveis e todas as 

despesas, administrativas, operacionais e com seguros, que a empresa possui. 

O capital de giro prévio é crucial para cobrir justamente esta necessidade que 

a empresa possui, de conseguir honrar com todas suas despesas e ainda obter um 

capital que seja suficiente para os demais períodos, garantindo recursos para suportar 

possíveis quedas em receita, ou até mesmo para cobrir despesas inesperadas, tais 

como manutenção de máquinas e equipamentos. 

A depreciação é um fator a ser considerado no fluxo de caixa, uma vez que 

houve investimentos em bens tangíveis, ou seja, máquinas, equipamentos, 

automóveis e demais materiais. Afirma Gitman (2010, p. 95), que “para fins fiscais e 

de relatórios financeiros, as empresas podem lançar conta às receitas anuais uma 

parte dos custos do ativo imobilizado. Essa alocação de custos históricos ao longo do 

tempo é chamada depreciação”.  

Conforme afirmação do autor, a depreciação, geralmente, é lançada nos fluxos 

anuais de caixa, porém, neste caso, a depreciação foi devidamente contabilizada, com 

periodicidade mensal, gerando uma desvalorização linear e contínua.  

Após realizado a dedução da depreciação no fluxo de caixa, há o lucro antes 

do Imposto de Renda e que após deduzidos os devidos impostos, tem-se o fluxo 

líquido de caixa. De forma simples, o fluxo de caixa demonstra a quantidade de 

recursos financeiros que entraram e a quantidade de recursos financeiros que saem. 

Portanto, dentre os períodos levantados é possível notar um crescimento 

gradativo nos recursos financeiros da empresa, onde o volume de vendas se torna 

suficiente para cobrir todas as despesas mensais, tendo uma margem de contribuição 

positiva. 
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4 TÉCNICAS DE ORÇAMENTO DE CAPITAL 

 

Os enfoques mais usados integram procedimentos de cálculo do valor do 

dinheiro no tempo, considerações de risco e retorno, além de conceitos de avaliação 

para selecionar gastos de capital compatíveis com o objetivo de maximização da 

riqueza dos sócios e da empresa. 

4.1 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA) 

 

Castro e Dal Zot (2015, p. 111) afirmam que a taxa mínima de atratividade é 

“uma taxa que as empresas tomam como referência para orientação quanto aos seus 

investimentos”. Para que a empresa tenha um melhor entendimento quanto aos 

investimentos que irá realizar a empresa procura ter como referência a taxa mínima 

de atratividade, assim é possível fazer com que a mesma consiga investir da melhor 

forma e com mais segurança. 

Para Ross et. Al, (2013, p. 460) “um dos conceitos mais importantes é o 

conceito do custo médio ponderado de capital e pode ser interpretado como o retorno 

exigido da empresa”.  

A taxa mínima de atratividade é o valor percentual mínimo que faz com que um 

empreendedor invista em algo e corra tal risco para obter resultado, ou seja, para a 

abertura de uma empresa é necessário que o retorno (lucro) sobre o investimento seja 

maior que o valor de uma aplicação de ganhos fixos ou de uma poupança ao qual tem 

um ganho percentual mínimo garantido. Foi utilizada a taxa Selic referente ao mês de 

agosto de 2016, que corresponde a 14,25%, somando um risco e liquidez de 20% 

(vinte por cento) sobre a Selic, chegando ao valor percentual de 19,95% ao ano. É 

muito válido afirmar que a TMA utilizada nas análises foi convertida ao mês (a.m) visto 

que há somente um período a ser analisado, ficando no valor de 1,53% a.m. 

4.2 VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

 

Segundo Gitman (2014, p. 369) “o valor de VPL considera explicitamente o 

valor do dinheiro no tempo, e é considerado uma técnica sofisticada de orçamento de 

capital”. O Valor presente líquido (VPL) é encontrado subtraindo-se o investimento 

inicial de um projeto do valor presente de suas entradas de caixa, descontadas à taxa 

de custo de capital da empresa. 
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Para Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p. 75) “o valor presente líquido são fluxos 

futuros de caixa menos o valor presente do custo do investimento, e se o valor der 

negativo mostra que e a empresa não deve aceitar o projeto”. Com base na citação, 

o autor afirma que para viabilizar um projeto, a VPL deve ser positiva, ou seja, maior 

que 01 (um). 

Conforme Kassai, Casanova, Santos e Neto (2007, p. 63) o VPL “é um dos 

instrumentos sofisticados mais utilizados para avaliar propostas de investimentos de 

capital”. Com base nas informações dos autores, o VPL obtido no exercício da 

empresa, foi de R$ 53.832,78. 

 Portanto, é válido afirmar que o investimento terá retorno, visto que as receitas 

cobriram os custos de investimento total para abertura do negócio. Logo, se o VPL for 

maior que 0 (zero) o resultado será viável. 

4.3 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Para Gitman (2014, p. 371) “a taxa interna de retorno (TIR) consiste na taxa de 

desconto que faz o VPL de uma oportunidade de investimento seja igual a 0 (zero)”. 

Ou seja, a TIR é o valor que na equação faz com que o VPL seja igual a 0. 

Segundo Braga (2010, p. 290) “a taxa interna de retorno (TIR) corresponde a 

uma taxa de desconto que iguala o valor atual das entradas líquidas de caixa ao valor 

atual dos desembolsos relativos ao investimento líquido”. Em outras palavras, a TIR é 

uma forma de analisar o projeto, considerando sua rentabilidade, em comparação ao 

investimento realizado. 

De acordo com Tracy (2000, p. 280) a “taxa interna de retorno é a taxa de 

desconto que torna o valor presente exatamente igual ao investimento inicial. A taxa 

interna de retorno é um indicador muito útil do desempenho dos investimentos”. O 

autor afirma que a TIR é um índice que apresenta um percentual de retorno que a 

empresa irá obter em determinado período, em comparação a TMA (taxa mínima de 

atratividade). 

A TIR obtida para a empresa foi de 5,75% a.m. Logo, TIR (5,75%) > TMA 

(1,53%) o investimento se torna viável e vantajoso, visto que o retorno será maior 

investindo na empresa, do que em outro tipo de aplicação financeira. 
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4.4 TAXA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA (MTIR ou TIRM) 

 

Para Kassai, Casanova, Santos e Neto (2007, p. 79) “a TIRM é uma nova 

versão da TIR, melhorada, e que elimina aqueles problemas matemáticos da 

existência de raízes múltiplas e das taxas de financiamento e reinvestimento 

divergentes da realidade do mercado”. Os autores afirmam que a TIRM é uma análise 

menos complexa, em relação a TIR. 

Para Menezes (2012, p. 263) a MTIR é “descobrir qual é a taxa de juros que o 

investidor obtém ao aplicar os recursos no investimento.” Ou seja, é nada mais que o 

retorno, em juros, que o investidor obtém de seu investimento. 

Segundo Ross, Westerfield, Jaffe e Lamb (2015, p. 148) “o método da TIR 

modificado (TIRM), que trata do problema da TIR múltipla combinando fluxos de caixa 

até que apenas uma alteração de sinal permaneça”. A TIRM é uma modificação da 

TIR só que melhor e capaz de descobrir a taxa de juros para assim saber onde será 

melhor aplicar os recursos de seu investimento. 

A TIRM obtida para a empresa foi de 4,74% a.m. Logo, TIRM (4,74%) > TMA 

(1,53%) o investimento se torna viável, pois a rentabilidade se torna maior do que a 

TMA. 

4.5 VALOR ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (VAUE) 

 

Conforme Kassai (2005, p. 85) “o valor anual uniforme equivalente (VAUE), 

consiste em obter um valor médio periódico dos fluxos de caixa positivos e compará-

lo com o valor médio dos fluxos de caixa negativos”. O VAUE pode ser interpretado 

da mesma forma que o VPL periódico, pois enquanto o VPL tradicional mostra o valor 

total para todo o projeto, o VAUE é o valor médio por período. 

De acordo Rebelatto (2004, p. 306) “o método do valor anual uniforme 

equivalente (VAUE) tem por características a transformação de todos os fluxos de 

caixa do projeto em analise numa serie uniforme de pagamento, indicando desta 

forma o valor do benefício liquido, por período oferecido pelo projeto de investimento”. 

 O VAUE, portanto, é um retorno médio do investimento, se for menor que 0 

(zero) significa que não tem retorno, e não seria interessante. O resultado obtido do 

VAUE para o projeto foi de R$ 4.943,82. Logo, é maior que 0 (zero) o que torna o 

investimento viável. 
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4.6 PAYBACK SIMPLES E PAYBACK DESCONTADO 

 

O período de payback para Gitman (2014 p. 366) “é o tempo necessário para 

que a empresa recupere o investimento inicial em um projeto, calculado a partir das 

entradas de caixa”. As empresas de grande porte usam este período para avaliar os 

seus projetos de baixo valor, mas já as pequenas empresas utilizam para a maioria 

de seus projetos. 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p. 129) afirmam que “cientes das falhas do 

payback, alguns empresários usam uma variante chamada de critério do período de 

payback descontado, e acordo com esse método, inicialmente se desconta os fluxos 

de caixa”. Depois se verifica quanto tempo será necessário para que os fluxos de caixa 

descontados se igualem ao investimento inicial. 

Para Kassai, Casanova, Santos e Neto (2007, p. 89) o payback original “ou 

prazo de recuperação do capital, é encontrado somando-se os valores dos fluxos de 

caixas negativos com os valores dos fluxos de caixa positivos, até o momento em que 

essa soma resulta em zero”. O Payback é o período em que se recupera um 

investimento e identifica o prazo em que o montante do capital efetuado seja 

recuperado. Nesta forma de payback soma-se os valores de fluxo de caixa negativo 

com o positivo, repetindo-se até que esta soma se resulte a zero, para assim saber o 

prazo necessário para recuperar o capital investido. 

Segundo Kassai, Casanova, Santos e Neto (2007, p. 90) “o payback 

descontado é semelhante ao original só que baseada em valores descontados, ou 

seja, os valores foram trazidos em moeda do período zero pela taxa mínima de 

atratividade TMA”. Já a forma de payback descontado se baseia nos valores 

descontados onde a TMA traz os valores em moeda do período zero. 
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TABELA 15 – Payback Descontado 

 

Períodos Fluxo VP Saldo 

0 X X -R$   118.011,52 

Janeiro -R$    12.067,52 -R$    11.885,97 -R$   129.897,49 

Fevereiro R$      3.366,34 R$      3.265,81 -R$   126.631,68 

Março R$      8.586,31 R$      8.204,59 -R$   118.427,09 

Abril R$      9.141,43 R$      8.603,62 -R$   109.823,47 

Maio R$    10.749,62 R$      9.964,99 -R$    99.858,48 

Junho R$    13.446,25 R$    12.277,27 -R$    87.581,21 

Julho R$    18.663,58 R$    16.784,64 -R$    70.796,57 

Agosto R$    18.060,31 R$    15.997,76 -R$    54.798,81 

Setembro R$    19.989,41 R$    17.440,16 -R$    37.358,65 

Outubro R$    25.715,09 R$    22.098,12 -R$    15.260,53 

Novembro R$    33.893,88 R$    28.688,34 R$    13.427,81 

Dezembro R$    48.465,64 R$    40.404,97 R$    53.832,78 

Total R$   171.844,30  

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

No projeto do HEY, BACON! o payback descontado calculado obteve a 

resultante de que o investimento seria recuperado em um prazo de 10 meses e 15 

dias, aproximadamente, tendo em vista que o último fluxo negativo ocorreu no décimo 

mês de funcionamento da empresa, tendo para os próximos meses um fluxo positivo, 

ou seja, de investimento pago e gerando resultado. 

4.7 INDICE DE LUCRATIVIDADE 

 

Para Weston e Brigham (2000, p. 60) o IL (Índice de Lucratividade) “constituem 

uma serie de índices que mostram os efeitos combinados da liquidez, da 

administração de ativos e da administração da dívida sobre os resultados 

operacionais”. Em outros termos, o índice de lucratividade é o mais indicado para que 

se possa calcular esta diferença nos valores atuais do fluxo de caixa, para mostrar a 

situação da empresa, e seu lucro perante todo o seu investimento e também sobre 

seus custos. 

Conforme Braga (2010, p. 286) “o mais apropriado para calcular a diferença 

entre os valores atuais dos fluxos de caixa, é o índice de lucratividade”. 

Conforme Kassai, Casanova, Santos e Neto (2007, p. 82) “outro indicador de 

aceitação ou rejeição de projetos é o Índice de Lucratividade”. Este é medido por meio 

da relação entre entradas e saídas, usando-se como taxa de desconto a Taxa de 

Atratividade do Projeto (TMA). 
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O índice de lucratividade obtido no projeto foi de 1,456% e para fins de 

viabilidade no projeto, basta ser maior que 01 (um) para se tornar viável. 

4.8 TAXA DE RENTABILIDADE 

 

Para Kassai, Casanova, Santos e Neto (2007, p. 83) “é considerado atraente 

todo investimento que apresente TR maior ou igual a zero”. 

Segundo Pereira, Costa e Costa (2012, p. 374) “o método taxa de rentabilidade 

procura relativizar o valor do VPL oferecendo como resposta uma taxa de 

rentabilidade”. É importante frisar que essa taxa de retorno não é taxa interna de 

retorno. A diferença entre elas é que a taxa de rentabilidade estima o retorno do 

período e já a TIR estima seu retorno periódico. 

A Taxa de Rentabilidade obtida foi de 0,456% e quando maior que 0 (zero) 

torna-se também viável para o projeto. 

4.9 RETURN ON INVESTMENT (ROI) 

 

Para Kassai, Casanova, Santos e Neto (2007, p. 178) “a expressão mais 

simples de medida de retorno de investimento ou Return On Investment (ROI) é a taxa 

apurada a partir de dados contábeis”. Se estabelece pela seguinte equação: 

 

ROI = _Lucro Líquido_  

    Investimento 

 

ROI = _198.010,35_ = 1,68 

   118.011,52 

 

Segundo Tracy (2000, p. 81) “a ferramenta básica para a avaliação do 

desempenho dos investimentos de capital é o índice dos rendimentos em relação ao 

capital. Os rendimentos gerados pelos investimentos de capital são expressos como 

porcentagem”. Conforme afirmação do autor, o ROI ao calcular o ROI deve-se obter 

o resultado em porcentagem. 

Os índices de rendimentos são uma importante ferramenta para as empresas 

poderem analisar todos os rendimentos que obtiveram perante ao capital que 

investiram e os mesmos são mostrados e forma de porcentagem. 
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O ROI obtido no projeto foi um retorno de 1,68 vezes maior, em relação do 

investimento total realizado para a empresa, tornando-se mais um ponto positivo para 

o projeto. 

4.10 RETURN ON EQUITY (ROE) 

 

Segundo Kassai, Casanova, Santos e Neto (2007, p. 184) “a taxa de retorno 

sobre o patrimônio líquido, ou o Return On Equity (ROE), é uma das principais 

medidas de rentabilidade de empresa e está relacionado diretamente aos interesses 

dos proprietários”. Calcula-se pela seguinte fórmula:  

 

ROE =     Lucro Líquido___      

   Patrimônio Líquido 

 

ROE = _198.010,35_ = 3,23 

      61.276,67 

  

Para Gitman (2010 p. 60) “o retorno sobre o capital próprio (ROE) mede o 

retorno obtido sobre o investimento dos acionista ordinários na empresa. De modo 

geral, quanto mais alto esse retorno, melhor para os proprietários”. Para a empresa 

quanto maior o seu retorno melhor é para seus proprietários, pois através dessa 

análise é possível medir quanto de retorno sobre o investimento foi obtido e assim a 

empresa pode se utilizar dele para continuar a investir em seu negócio. 

Portanto, a análise obtida para o ROE é de que para cada R$ 1,00 investido 

em Patrimônio Líquido, a empresa gerou 3,23 sobre o total investido em Patrimônio 

Líquido, no início das atividades, constatando-se retorno financeiro para a sociedade. 

4.11 RETURN ON ASSETS (ROA) 

 

Conforme Kassai, Casanova, Santos e Neto (2007, p. 179) “a taxa de retorno 

sobre ativo ou Return On Assets (ROA) também é uma medida de retorno de 

investimento”. Sua fórmula é a seguinte: 
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ROA = Lucro Operacional 

  Ativo 

 

ROA = _198.010,35_ = 0,87 

    227.004,85 

 

Pondera Gitman (2010, p. 60) que “o retorno sobre o ativo total (ROA), muitas 

vezes chamado de retorno sobre o investimento (ROI) mede a eficácia geral da 

administração na geração de lucros a partir dos ativos disponíveis”. Quanto mais 

elevado o retorno sobre o ativo de uma empresa, melhor. 

Este tipo de análise consegue medir a capacidade que a empresa teve de 

administrar o seu negócio com os recursos que tinha disponível e através deles 

conseguir fazer com que a empresa obtenha lucros, e quanto mais obtiver de retorno 

melhor. 

Nesta análise, o ROA obteve um retorno de R$ 0,87 para cada R$ 1,00 

investido em Ativos na empresa, podendo constatar que o fluxo líquido da empresa 

não foi o suficiente para superar o total de investimento em ativos realizado. 

4.12 PONTO DE EQUILIBRIO 

 

Segundo Gitman (2010 p. 469) “o ponto de equilíbrio operacional é o nível de 

vendas necessário para cobrir todos os custos operacionais”. O ponto de equilíbrio 

mostra o nível das vendas que se faz necessário para que os custos operacionais 

sejam pagos, pois mostra o que a empresa produz e vende e a quantidade necessária 

para que estes custos sejam quitados, cobrindo não só despesas variáveis mas 

também as fixas. 

Para Hoji (2010, p. 356) “no ponto de equilíbrio (PE), a empresa está 

produzindo e vendendo a quantidade de produtos suficientes para cobrir, além dos 

CDVs (Custos e Despesas Variáveis), os CDFs (Custos e Despesas Fixas), ou seja, 

os Custos e Despesas Totais (CDTs)”. Analisar o ponto de equilíbrio é muito 

importante para a empesa, pois a mesma consegue saber se os custos estão sendo 

pagos com a produção da empresa, sem a necessidade de obter outros recursos para 

cobrir os mesmos. 

Conforme Weston, Brigham (2000, p. 345) “a análise do ponto de equilíbrio é 

um método para determinar o ponto em que as vendas vão apenas cobrir os custos, 



59 
 

isto é, o ponto em que a empresa vai equilibrar-se, servindo também para demonstrar 

a magnitude dos lucros ou perdas da empresa”. Baseando-se nos conceitos dos 

autores, o ponto de equilíbrio da empresa foi calculado: 

 

PEO =      Custo Fixo Total 

 Receita – Custo Variável 

 

PEO =   ____311.145,60____     = 0,45 x 100 = 45,35% 

 920.974,15 – 234.851,15 

 

Esse percentual, sendo calculado sobre o faturamento projetado, obteve-se o 

seguinte resultado: R$ 920.974,15 x 45,35% = R$ 417.661,78. 

Portanto, R$ 417.661,78 seria o valor mínimo que a empresa terá que vender 

no ano para não obter lucro e nem prejuízo. 

Acompanhando a linha de análises de viabilidade do plano de negócio, seria 

necessário que a empresa vendesse R$ 34.805,15 em mercadorias, por mês, para 

cobrir todas suas obrigações e não ter prejuízo, nem lucro. 

4.13 ALAVANCAGEM OPERACIONAL 
 

A alavancagem operacional usa os custos operacionais fixos para mostrar as 

diversas variações que as vendas tem sobre os lucros da empresa, lembrando que 

isso tudo antes de se mensurar juros e impostos de renda. O autor afirma que:  

a alavancagem operacional resulta da existência de custos operacionais fixos 
na estrutura de resultados da empresa, podemos definir a alavancagem 
operacional como uso potencial de custos operacionais fixos para ampliar os 
efeitos de variações nas vendas sobre o lucro da empresa antes de juros e 
imposto de renda. (GITMAN, 2010 p.472) 
 

Segundo Weston, Brigham (2000 p. 350) “na termologia das negócios, um alto 

grau de alavancagem operacional, com os outros fatores mantidos constantes, 

significa que uma alteração relativamente pequena nas vendas resultará em uma 

grande mudança no lucro operacional”. O resultado econômico é sem dúvida 

influenciado pelo aumento do nível das atividades, pois traz grandes mudanças nos 

lucros operacionais mesmo que o nível das vendas ainda seja pequena. 

O Grau de Alavancagem Operacional (GAO) obtido no projeto, foi: 
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GAO = Margem de Contribuição Total 

   Lajir 

 

GAO =   _686.122,99_ = 1,83 

       374.977,39 

 

 Desta forma, o GAO obtido foi de 1,83. Portanto, é válido afirmar que o volume 

vendido gerou uma margem de contribuição 1,83 vezes maior que o Lajir, e com isso 

torna-se suficiente para cobrir os custos e despesas fixas.  

4.14 ALAVANCAGEM FINANCEIRA 

 

A alavancagem financeira mostra a presença de custos financeiros fixos nos 

resultados encontrados na empresa, tais custos ampliam efeitos de variações nos 

lucros antes dos juros e impostos sobre os lucros obtidos. Conforme afirmação do 

autor: 

A alavancagem financeira resulta da presença de custos financeiros fixos na 
estrutura de resultados da empresa, podemos definir alavancagem financeira 
como uso potencial de custos financeiros fixos para ampliar os efeitos de 
variações no lucro antes de juros e imposto de renda sobre o lucro por ação. 
(GITMAN, 2010 p. 476) 
 

Pondera Hoji (2010 p. 189) “a alavancagem financeira ocorre quando o capital 

de terceiros produz efeitos sobre o patrimônio líquido”. O processo é como se o capital 

de terceiros, utilizando-se de uma “alavancagem”, produzisse efeitos (positivos ou 

negativos) sobre o patrimônio líquido. 

Os recursos de terceiros, sem dúvidas, afetam o patrimônio líquido as vezes de 

forma negativa ou positiva, e isso é consequência da alavancagem financeira.  

Segundo Weston, Brigham (2000 p. 678) “alavancagem financeira incide onde 

a alavancagem operacional cessa, incrementando assim os efeitos sobre os lucros 

por ação a partir de mudanças no nível de vendas”. Quando a alavancagem 

operacional termina ela dá espaço para a alavancagem financeira onde os efeitos 

sobre os lucros por ação surgem das mudanças que ocorrem nos níveis das vendas. 
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GAF = ____Lajir____ 

 Lajir – Despesas 

 

GAF = _374.977,39_ = 1,40 

     268.694,19 

 

 Nesta análise, o GAF obtido foi de 1,40 o que significa que a empresa produziu 

um resultado suficientemente bom para custear suas despesas financeiras. 

4.15 ALAVANCAGEM TOTAL 

 

 Para Gitman (2010, p. 478) a alavancagem total “pode ser definido como o uso 

potencial de custos fixos, tanto operacionais quanto financeiros, para ampliar os 

efeitos de variações nas vendas sobre o lucro por ação da empresa”. Portanto, pode-

se dizer que a alavancagem total é um impacto do custos fixos totais da empresa, 

dentro de sua estrutura financeira e operacional. 

  

GAT = GAO x GAF  

GAT = 1,83 x 1,40 = 2,55 

 

 De uma forma geral, pode-se concluir que o HEY, BACON! obteve uma 

alavancagem total positiva, de 2,55 com relação a receitas sobre os custos e 

despesas, gerando resultado positivo no final do exercício. 

4.16 ANÁLISE DE CENÁRIOS 

 

Uma análise de cenários também será apresentada, baseado no fluxo de caixa 

esperado, prevendo uma redução de 20% (vinte por cento) para o cenário “Muito 

pessimista” e 10% (dez por cento) para o cenário “Pessimista”. Já para o cenário 

“Otimista” um aumento de 10% (dez por cento) e de 20% (vinte por cento) para o 

cenário “Muito Otimista”. 

 Os respectivos cenários (Muito pessimista, pessimista, esperado, otimista e 

muito otimista) serão apresentados em cada tipo de orçamento e análises financeiras 

efetuadas, respeitando e tendo como base os resultados dos fluxos de caixa 

apresentados acima. 
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TABELA 16 – Análise de Cenários 

 
 Fluxos -20% -10% 0% 10% 20% 

MÊS Muito pessimista Pessimista Esperado Otimista Muito otimista 

0 -R$ 118.011,52 -R$ 118.011,52 -R$118.011,52 -R$ 118.011,52 -R$ 118.011,52 

1 -R$ 9.654,01 -R$ 10.860,76 -R$ 12.067,52 -R$ 13.274,27 -R$ 14.481,02 

2 R$ 2.693,07 R$ 3.029,71 R$ 3.366,34 R$ 3.702,97 R$ 4.039,61 

3 R$ 6.869,05 R$ 7.727,68 R$ 8.586,31 R$ 9.444,94 R$ 10.303,57 

4 R$ 7.313,14 R$ 8.227,29 R$ 9.141,43 R$ 10.055,57 R$ 10.969,71 

5 R$ 8.599,70 R$ 9.674,66 R$ 10.749,62 R$ 11.824,59 R$ 12.899,55 

6 R$ 10.757,00 R$ 12.101,63 R$ 13.446,25 R$ 14.790,88 R$ 16.135,51 

7 R$ 14.930,86 R$ 16.797,22 R$ 18.663,58 R$ 20.529,94 R$ 22.396,29 

8 R$ 14.448,25 R$ 16.254,28 R$ 18.060,31 R$ 19.866,34 R$ 21.672,38 

9 R$ 15.991,53 R$ 17.990,47 R$ 19.989,41 R$ 21.988,35 R$ 23.987,29 

10 R$ 20.572,07 R$ 23.143,58 R$ 25.715,09 R$ 28.286,59 R$ 30.858,10 

11 R$ 27.115,10 R$ 30.504,49 R$ 33.893,88 R$ 37.283,27 R$ 40.672,65 

12 R$ 38.772,51 R$ 43.619,08 R$ 48.465,64 R$ 53.312,21 R$ 58.158,77 

  Muito pessimista Pessimista Esperado Otimista Muito otimista 

VPL R$ 19.463,92 R$ 36.648,35 R$ 53.832,78 R$ 71.017,21 R$ 88.201,64 

TIR 3,21% 4,54% 5,75% 6,86% 7,88% 

MTIR 2,75% 3,69% 4,54% 5,30% 6,00% 

VAUE R$ 1.787,50 R$ 3.365,66 R$ 4.943,82 R$ 6.521,98 R$ 8.100,13 

PAYBACK 11M 12D 10M 30D 10M 14D 10M 4D 9M 24D 

IL 1,165% 1,311% 1,456% 1,602% 1,747% 

TR 0,165% 0,311% 0,456% 0,602% 0,747% 

Fonte: autores do trabalho (2016). 

 

Em análises de cenários, para o VPL, é possível concluir que, apesar do cenário 

muito pessimista gerar uma VPL relativamente menor, o projeto seria viável, visto que 

a VPL seria maior que 0 (zero), logo, o valor total investido seria pago e a empresa 

teria lucro. 

Para a TIR, constata-se que em todos os cenários, a mesma seria maior que a 

TMA, mantendo-se a conclusão de que o projeto será viável, mesmo havendo uma 

redução de 20% do faturamento, no exercício. 

Para a MTIR, uma vez que sendo maior que a TMA, também torna-se viável, 

nos cenários apresentados o projeto também seria viável, e teria um retorno ainda 

maior no cenário muito otimista, em relação ao esperado. 

O VAUE, sendo um retorno médio do investimento, não seria interessante se 

fosse menor que 0 (zero). Nos cenários criados, o resultado mínimo obtido para o 

VAUE para o projeto foi de R$ 1.757,50 sendo também, por menor que seja, viável 

para o projeto. 

Para o Payback, em diferentes cenários obteve-se datas de retorno do 

investimentos distintas, sendo de 11 meses e 12 dias para o “muito pessimista” e de 
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até 9 meses e 24 dias, mantendo uma média de aproximadamente 10 meses para 

que o investimento seja pago, e a empresa passe a gerar riqueza. 

Os índices de lucratividade e taxa de rentabilidade, em todos os cenários foram 

superiores a 1 (um) para a lucratividade, e superiores a 0 (zero) para a rentabilidade, 

tornando-se viável e recomendável o projeto. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Em relação ao problema proposto, conclui-se este plano de negócio é viável, 

no ponto de vista financeiro, para a implantação de um restaurante temático na cidade 

de Toledo.  

Dos objetivos implantados, o 1º foi em relação a demanda de mercado, que foi 

definida com base na pesquisa realizada em alguns estabelecimentos comerciais, 

com atividade de restaurante e lanchonete, que definiram uma média diária de clientes 

que os frequentam. O 2º objetivo implantado, foi de calcular o custo de produção do 

projeto, e ficou definido, mediante as análises realizadas, que os custos (fixos e 

variáveis) são suficientes para suprir a demanda definida, e ainda gerar retorno 

financeiro para o negócio. Já o 3º e o mais importante objetivo, foi o de analisar se o 

projeto teria retorno financeiro sobre o capital investido, e cumprindo este objetivo 

constata-se que o projeto gerou retorno sobre o capital investido, antes mesmo de 

completar uma ano de funcionamento, e inclusive, gerou um retorno maior do que a 

taxa mínima de atratividade. 

Em uma análise de viabilidade gerencial, que a empresa HEY, BACON! foi 

estruturada em um padrão diferenciado, trazendo consigo uma gestão contemporânea 

e focada no cliente. O programa de descontos para clientes é um diferencial 

competitivo e de grande expectativa de fidelização, além de oportunizar ao cliente a 

pagar menos pela sua refeição. 

 No aspecto de mão-de-obra, a presença de um chefe de cozinha, apresenta 

maior credibilidade, qualidade e padrão aos produtos, evitando que os produtos sejam 

mal preparados e proporcionando melhor acompanhamento no preparo, garantindo 

um alimento saboroso.  

 Em relação a análise de viabilidade técnica da empresa, a necessidade de fazer 

o diferencial foi o principal propulsor dessa decisão, de criar o HEY, BACON!, tentando 

unir o útil ao agradável, trazendo alimentos saborosos com o toque especial e único 

do bacon. É notável que na prática, o portfólio de produtos oferecidos, tendo o bacon 

como peça principal, poderá ser muito maior e melhor, tendo em vista que um chefe 

especializado terá ideias constantes, o que gera uma grande variedade de produtos, 

a gosto de cada tipo de pessoa. 
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Cria-se uma grande expectativa quanto ao ponto e infraestrutura da empresa, 

que contará com um ambiente temático e atrativo, que funcionará 06 (seis) dias por 

semana, em variados horários do dia, e da noite, principalmente nos finais de semana. 

 Este tipo de mercado, de inovações e do “fazer diferente”, no ramo alimentício 

está cada vez mais competitivo, e quando se tem uma ideia inovadora, deve-se aplicar 

da mais rápida forma possível. Em uma análise de viabilidade financeira, embora este 

plano de negócio tenha se mostrado viável, em todos os cenários apresentados (até 

mesmo o muito pessimista), através de seus cálculos e análises financeiras, com 

índices atrativos e um retorno consideravelmente rápido, o mundo dos negócios é 

cheio de desafios a cada novo dia. 

É nesse sentido que este plano de negócio teve seu estudo realizado em um 

único exercício, uma vez que estudos recentes apontam que a grande maioria das 

empresas novas, encerram suas atividades antes dos 05 (cinco) anos de 

funcionamento, seja por má gestão, preparo ou conhecimento de seus 

administradores. Sendo assim, é necessário estratégias constantes que possibilitem 

a permanência e o sucesso da empresa no mercado. 

 Para que o sucesso prevaleça e a missão da empresa seja cumprida, se faz 

necessário sempre estar atualizada ao mercado, para isso a inovação, a capacitação 

profissional, o conhecimento e a gestão deve ser crucial e contínua.   
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APÊNDICE 

APÊNDICE 1 – Questionário 

 

Questionário aplicado pelos acadêmicos do 8º período de Administração 

da Faculdade Sul Brasil – FASUL, referente ao trabalho de conclusão de 

curso (TCC) 

 

 

1. Quantas pessoas frequentam o local, em média, por dia? 

( ) Entre 0 à 50 pessoas 

( ) Entre 50 à 100 pessoas  

( ) Entre 100 a 150 pessoas  

( ) Entre 150 a 200 pessoas  

( ) Acima de 200 pessoas  

 

2. Qual o volume médio de vendas, por dia? 

( ) Entre 0 à R$ 1.000,00 

( ) Entre R$ 1.000,00 à R$ 2.000,00  

( ) Entre R$ 2.000,00 à R$ 3.000,00  

( ) Entre R$ 3.000,00 à R$ 4.000,00 

( ) Acima de R$ 4.000,00  

 

3. Quantos dias por semana a empresa funciona? 

(  ) Até 5 dias 

     (  ) Até 6 dias  

     (  ) 7 dias por semana  

 

4. Qual a forma de pagamento mais utilizada? 

      (  ) À vista  

      (  ) Cartão de Débito  

      (  ) Cartão de Crédito  

 


