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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por finalidade analisar a implantação de uma churrascaria no 

município de Toledo, Oeste do Estado do Paraná. O objetivo principal foi de propiciar a 

diferenciação no mercado gastronômico, buscando estratégias financeiras, econômicas e 

técnicas com a abertura de uma churrascaria direcionada ao público exigente em consumir 

carnes nobres e exóticas com qualidade, buscando também um serviço excelente. Para tanto, 

as fontes de pesquisa utilizadas neste trabalho estão relacionadas a bibliografias descritivas, 

documental e também a pesquisa de campo. Assim, a partir deste acervo inicial, foi possível 

desenvolver a temática propiciando uma pesquisa preocupada em ofertar novas informações e 

possibilitar nova visão empresarial. São apresentadas as estratégias competitivas, análise 

financeira do empreendimento, estudos de viabilidade, análise de cenários e a parte tributária. 

Destaca-se que o resultado se apresenta viável mesmo em um cenário muito pessimista. 

 

Palavras-chave: Churrascaria; Produtos para Churrascaria; Analisar a Diferenciação 

no Plano de Negócio. 
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INTRODUÇÃO 

  

Originário do estado do Rio Grande do Sul, no século XVII, o churrasco brasileiro 

ganhou, ao longo do tempo, apreciadores em todo país e fama mundial. Ele difundiu-se por 

todo o território brasileiro tornando-se sinônimo de festa, confraternização, em reuniões de 

família e, até mesmo, de empresas, assim, o churrasco é sempre uma boa opção. A partir deste 

pressuposto, investir na abertura de uma churrascaria pode se tornar um ótimo negócio. Além 

disso, o Brasil é um grande produtor de carne e o consumo entre os brasileiros também é um 

dos maiores do mundo. Atualmente o mercado se encontra em alta, apesar da chegada de 

restaurantes especializados, um deles é o de comidas japonesas, o setor se encontra em 

evolução.  

Atualmente as redes de churrascarias buscam oferecer ao cliente pratos selecionados, 

ambientes agradáveis e atendimento especial, o que chama a atenção dos consumidores. É 

importante destacar que as churrascarias estão atentas ao perfil dos novos consumidores, 

buscando agregar tecnologia na maior parte do seu processo de atendimento e principalmente 

de produção. 

A churrascaria Nobre é composta por três sócios amigos que resolveram montar um 

empreendimento no segmento de alimentação em uma empresa com base sólida e com uma 

boa saúde financeira. A churrascaria nobre terá um padrão de qualidade dos cortes de carne 

que são servidos no sistema rodízio, alto padrão no atendimento, trazendo diferenciação de 

outras churrascarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

 

É notório que uma definição estratégica e competitiva apresenta-se como o modo 

escolhido pela empresa para estar na frente de seus concorrentes. Uma empresa adota uma 

estratégia de diferenciação quando investe mais em fatores relacionados à tecnologia, 

serviços, pesquisa e qualidade, com o objetivo de criar diferenciais para seus clientes. Por 

isso, a Nobre Churrascaria terá o foco voltado para a estratégia de diferenciação, destacando-

se pela rigorosa seleção de carnes, alta qualidade dos produtos utilizados e atendimento com 

agilidade, além de contar com uma infraestrutura moderna e totalmente confortável.  

Segundo Kotler (1998, p. 260) 

  

Além de diferenciar seus produtos físicos, uma empresa tem também que diferenciar 

os serviços que os acompanham, quando o produto não pode ser facilmente 

diferenciado, a chave para o sucesso competitivo, frequentemente, está na ampliação 

de serviços que agregam valor e na melhoria da qualidade. 

 

Outro fator a se considerar é o processo para a escolha de qual regime tributário é 

melhor para o negócio, o que deve ser feito de maneira cautelosa, pois é a partir dessa decisão 

que será definido como vai ser o relacionamento entre empresa, fisco e SEFAZ. Neste plano 

de negócio optou-se pelo regime Lucro Presumido, que para Jardim (2000, p. 139) o lucro 

presumido é a 

 

Modalidade de determinação do imposto sobre a renda, susceptível de opção por 

parte das pessoas jurídicas num dado patamar de receita anual e que não estejam 

obrigadas a apurá-lo por meio do lucro real. Trata-se de fórmula mais singela de 

mensuração do imposto, se comparada com as exigências relacionadas com o lucro 

real. 

 

Após elaborar o planejamento estratégico da empresa inserida, torna-se importante 

observar e analisar a sua viabilidade econômica, já que é de muita relevância para as decisões 

de uma organização, portanto o estudo de viabilidade é caracterizado por um empreendimento 

que proporcione lucro. Para Hoji (2003 p.168 ) “É um conjunto de procedimentos, compostos 

de métodos e técnicas que permitem avaliar e selecionar investimentos de longo prazo”. A 



 

 
 

análise de investimentos envolve decisões de aplicação de recursos com prazos longos, com o 

objetivo de propiciar retorno adequado aos proprietários desse capital.  

Assim, para Gitman (2010, p.326) “Um investimento de capital é um desembolso de 

fundos que uma empresa faz nas expectativas de produzir benefícios ao longo de um prazo 

superior a um ano” 

Ao investir em um projeto é importante determinar o mínimo que se espera obter de 

retorno do valor investido, dessa forma, o investidor estabelece uma taxa mínima de 

atratividade (TMA). Segundo Kassai (2007), a taxa mínima de atratividade representa a taxa 

mínima a ser alcançada em determinado projeto, caso não atingir, o projeto não deve ser 

implantado. A taxa da TMA é calculada levando em conta três aspectos principais, o custo de 

oportunidade, liquidez e risco. 

Após estabelecer a TMA é possível calcular qual será o Valor Presente Líquido (VPL) 

do projeto. Para Gitman (2010) “O valor presente líquido é encontrado subtraindo-se o 

investimento inicial de um projeto do valor presente de suas entradas de caixa, descontadas a 

taxa de custo de capital da empresa”. Observando que se o VPL for maior que zero, ou seja, 

positivo significa que as entradas descontadas pela taxa mínima de atratividade são maiores 

do que os investimentos iniciais, nesse caso o projeto terá ganho financeiro e será viável.  

A taxa interna de retorno (TIR) foi outro método de análise de investimento utilizado 

neste projeto. Segundo Gitman (2010) “A taxa interna de retorno é, provavelmente, a mais 

usada das técnicas sofisticadas de orçamento de capital”. Levando em conta que se o resultado 

da TIR for maior que a TMA, viabiliza-se mais uma vez o plano de negócio. 

Neste empreendimento também foi calculado o Valor Anual Uniforme Equivalente 

(VAUE) que consiste em determinar o que renderia o capital investido em uma base 

periódica, exemplo, por ano. Segundo Kassai (2007, p. 85) “Este método consiste em obter 

um valor médio periódico dos fluxos de caixa positivos e compará-lo com o valor médio dos 

fluxos de caixa negativos”.  

Outro aspecto importante ao examinar a implantação de um empreendimento é avaliar 

o período de retorno do investimento, para ajudar nas tomadas de decisão. Portanto, foi 

utilizado o método do Payback Descontado. Segundo Gitman (2010) O período do playback é 

o tempo necessário para que a empresa recupere o investimento inicial em um projeto, 

calculado a partir das entradas de caixa. 



 

 
 

Ademais, o Índice de Lucratividade (ILL) é o método de análise que leva em 

consideração o valor atual líquido do investimento e o valor inicial do investimento, para uma 

determinada taxa de desconto que, conforme Kassai (2007, p. 82) “É um indicador de 

aceitação ou rejeição de projetos o índice de lucratividade”. A Taxa de Rentabilidade (TR) 

está relacionada à capacidade do investimento de um determinado estoque de produto em 

gerar lucro, para ser rentável a sua receita deve ser maior que seus custos fixos e despesas. Por 

sua vez, para Hoji (2003, p. 292) “Os índices de rentabilidade medem quanto estão rendendo 

os capitais investidos”. 

O Ponto de Equilíbrio Operacional é outro importante método utilizado na verificação 

da obtenção de lucro do empreendimento, conforme Braga (2010, p. 179) “O ponto de 

equilíbrio permite compreender como o lucro pode ser afetado pelas variações nos elementos 

que integram as receitas de vendas e os custos e despesas totais”. 

Uma ferramenta muito importante na elaboração do plano de negócio é a análise de 

sensibilidade que demonstra através de alguns cenários, positivos e negativos os retornos 

possíveis que se pode obter, e, conforme aponta Kassai (2007), tem por objetivo auxiliar na 

tomada de decisão ao examinar alterações de valores como a TIR, VPL ou outro valor 

representativo do fluxo de caixa ou de resultados, podendo ocorrer variações nas receitas.  

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

A Churrascaria Nobre tem como missão: Fidelizar nossos clientes, oferecer 

atendimento diferenciado, trabalhar com os melhores produtos e buscar sempre inovação. A 

Churrascaria Nobre tem como visão: Ampliar os negócios no ramo da gastronomia, 

diferenciando-se com receitas e produtos, fortalecendo cada vez mais a qualidade e tornando-

se referência no mercado gastronômico.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.2 ESTATÉGIAS COMPETITIVAS 

 

Atualmente o ramo de churrascaria vem ganhando espaço dentro do mercado 

gastronômico. Os consumidores estão buscando inovação e diferenciação na hora de comer, 

além de ser imprescindível o bom atendimento. A empresa projetada no plano de negócio tem 

grande importância para alcançar seus objetivos, buscando todas as oportunidades do mercado 

almejando tornar-se uma empresa eficaz em relação às outras. Desse modo, o plano de 

negócio necessita de um bom planejamento para que o projeto tenha êxito. Sendo assim, o 

estudo será desenvolvido voltado para a diferenciação, utilizando-se de carnes nobres, de boa 

qualidade, além de carnes exóticas para atender paladares exigentes. Além da qualidade nas 

carnes, é necessário ofertar espaço climatizado, área de lazer para as crianças e um ambiente 

familiar para fidelizar os clientes, estas estratégias objetivam a excelência no serviço prestado. 

Serão disponibilizados aos clientes dois espaços para o atendimento: o salão interno 

que conta com ambiente climatizado tendo capacidade de acomodar 96 pessoas e o salão 

externo com capacidade para 48 pessoas, localizado ao lado da área de recreação para 

crianças. Haverá, ainda, a disponibilidade de um serviço de som acústico em determinados 

dias. Assim, a empresa tem como objetivo a diferenciação, a qualidade e o bom atendimento 

desde o início do processo até o final.  

 

2.3 TRIBUTAÇÃO 

 

Neste plano de negócio, a empresa realizará a manipulação e comercialização de 

produtos aos clientes. Dessa forma, com base no orçamento da receita no plano de negócio 

que é de R$ 4.205.957,93 e na atividade de atuação da empresa, optou- se pelo regime lucro 

presumido. Pela legislação tributária, os percentuais a serem aplicados do lucro presumido são 

alíquotas variáveis em função da atividade geradora de receita. 

O prazo de pagamento dos impostos de renda e do adicional, sobre o lucro se dá pelo 

último dia do mês ao encerramento do trimestre. Tendo como arrecadação os seguintes 

impostos:  

 Programa de Integração Social (PIS) com a alíquota de 0,65% ou 1,65% sobre a 

receita bruta ou ainda 1% sobre a folha de salários, nos casos de entidades sem fins lucrativos; 



 

 
 

 Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) como regra 

geral a alíquota é de 3%, no entanto existem algumas operações nas quais a alíquota é 

diferenciada; 

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com o valor da alíquota de 9% 

para as pessoas jurídicas em geral e de 15% no caso das pessoas jurídicas consideradas 

instituições financeiras, de seguros privados e de capitalização;  

 Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) com o valor da alíquota de 

15% sobre o lucro apurado, com adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R$ 

20.000,00 / mês;  

 Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) sua 

alíquota varia de Estado para Estado da Federação, cada Estado tem liberdade para adotar 

regras próprias, desde que sejam respeitados os requisitos mínimos fixados na Constituição 

Federal e no Código Tributário, no estado do Paraná a alíquota é de 18%. 

 

 

2.4 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE - TMA 

 

A TMA é estimada com base nas principais taxas de juros praticadas pelo mercado. 

Foi utilizado como alternativa de investimento para calcular o custo de oportunidade, a taxa 

básica de Juros da economia (Taxa Selic), que é a média de juros que o governo Brasileiro 

paga por empréstimos tomados dos bancos. Até a data do cálculo da TMA no plano de 

negócio (Julho, 2018) a taxa Selic que é definida pelo COPOM (Comitê de Política 

Monetária) estava em 6,50% ao ano, ou 0,54% ao mês. 

Para o cálculo da TMA também se levou em conta uma porcentagem de risco que 

neste plano de negócio será de 0,50% ao mês. Tem-se como outro componente das análises o 

índice de liquidez, que avalia a capacidade do pagamento da empresa frente a suas 

obrigações, assim, foi definida uma taxa de 1,00% ao mês para o índice de liquidez. As taxas 

apresentadas acima estão incluídas na Tabela 1, sendo a soma de todas elas gerou o valor de 

2,04% ao mês da TMA implantada neste plano de negócio. 

 

 

 



 

 
 

Tabela 1. Taxa Mínima de Atratividade  

Taxa Mínima de Atratividade (ao mês) 2,04% 

Custo de Oportunidade 0,54% 

Risco 0,50% 

Liquidez 1,00% 

Fonte: Autores  (2018). 

 

 

2.5 VALOR PRESENTE LÍQUIDO – VPL 

 

No plano de negócio, o empreendimento apresenta um Valor Presente Líquido de R$ 

403.441,10 tendo base para o cálculo um investimento inicial de R$ 429.549,00, com a TMA 

estabelecida de 2,04%. Dessa forma, o resultado obtido no cálculo torna viável a implantação 

da empresa, sendo que o valor encontrado é maior que zero como destaca o autor citado na 

fundamentação teórica. Assim, a empresa se torna rentável, levando em consideração o valor 

do dinheiro no tempo. 

 

2.6 TAXA INTERNA DE RETORNO – TIR 

 

Para elaboração do cálculo da TIR foi utilizada uma planilha de Excel, tendo como 

base as previsões de fluxo de caixa mensais que podem ser visualizadas na Tabela 2, a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) e o investimento inicial, chegando ao valor de 8,43%, sendo que a 

TMA é igual a 2,04%. Sabendo disso e, levando em conta que se o resultado da TIR for maior 

que a TMA, viabiliza-se o plano de negócios. 

 

2.7 VALOR ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE – VAUE 

 

 Foi utilizada a planilha de Excel para chegar ao cálculo do VAUE que resultou no 

valor de R$ 38.168,08 indicando que o projeto apresenta-se viável, visto que é maior que 

zero, porém ainda se o resultado fosse igual a zero, o projeto também seria viável, pois 

significaria que o retorno mínimo desejável havia sido atingido por um TMA de 2,04%. 

Sendo assim, o VAUE consiste em encontrar uma série uniforme anual equivalente pela TMA 

ao fluxo de caixa do investimento, determinando o quanto este investimento lucraria, 



 

 
 

anualmente, a mais que a respectiva aplicação financeira. Observando que o valor calculado é 

positivo o VAUE é recomendado economicamente.   

 

Tabela 2. Fluxo de Caixa utilizados. 

FLUXO DE CAIXA 

Mês 0 -R$429.549,00 

Mês 1 R$30.969,95 

Mês 2 R$32.338,88 

Mês 3 R$40.040,69 

Mês 4 R$41.069,76 

Mês 5 R$38.168,08 

Mês 6 R$39.136,49 

Mês 7 R$44.281,35 

Mês 8 R$41.076,16 

Mês 9 R$46.249,83 

Mês 10 R$46.912,24 

Mês 11 R$48.183,91 

Mês 12 R$48.319,57 

Fonte: Autores (2018) 

 

Assim, a Tabela 3 demonstra os valores obtidos que vão ajudar a avaliar a viabilidade 

de implantação do negócio. 

 

Tabela 3. Técnicas de Orçamento de Capital. 

Fluxo de Caixa 

TMA (Ao Mês) 2,04% 

VPL R$403.441,10 

TIR 8,43% 

VAUE R$38.168,08 

Fonte: Autores  (2018) 

 

2.8 PAYBACK DESCONTADO 

 

No projeto em questão, utilizou-se como base o investimento inicial de R$ 429.549,00 

e os fluxos de caixa previstos estão expressos na Tabela 4, junto aos cálculos de valor 

presente e os saldos restantes de retorno. Utilizando-se, pois, o método de payback 



 

 
 

descontado, obteve-se o resultado de que a empresa terá o período de um ano para 

recuperação do investimento inicial. 

 

Tabela 4. Payback Descontado 

Mês 0 -R$429.549,00 Valor Presente Saldo 

1 R$30.969,95 R$30.350,79 -R$399.198,21 

2 R$32.338,88 R$31.058,76 -R$368.139,45 

3 R$40.040,69 R$37.686,88 -R$330.452,57 

4 R$41.069,76 R$37.882,65 -R$292.569,91 

5 R$38.168,08 R$34.502,30 -R$258.067,61 

6 R$39.136,49 R$34.670,43 -R$223.397,18 

7 R$44.281,35 R$38.443,93 -R$184.953,26 

8 R$41.076,16 R$34.948,31 -R$150.004,94 

9 R$46.249,83 R$38.563,47 -R$111.441,48 

10 R$46.912,24 R$38.333,78 -R$73.107,70 

11 R$48.183,91 R$38.585,76 -R$34.521,93 

12 R$48.319,57 R$37.920,82  

Fonte: Autores  (2018) 

 

 

2.9 ÍNDICES DE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE 

 

O índice de lucratividade é dado por um percentual que indicará o ganho obtido pelas 

vendas realizadas de um determinado período, neste projeto chegamos ao valor de 23,82% 

para índice de lucratividade. Já no índice de Rentabilidade a margem de lucro bruto mostra a 

capacidade de as receitas absorverem as despesas operacionais que ela tem. Nesse caso, 

subtrai-se do índice o valor do investimento que é igual a 1,00 e multiplica-se por 100, 

chegando à TR de 76,18%. 

 

3 PONTO DE EQUILÍBRIO OPERACIONAL 

 

No plano de negócios em questão, levando em conta que os custos fixos e despesas 

fixas anuais são de R$ 986.958,30, a receita anual total é de R$ 4.205.957,93 e o custo 

variável anual total é igual a R$ 2.085.070,67, assim o resultado obtido é de 46,53% ou ainda, 

representado em valor, de R$ 1.957.032,22 anual. Ou seja, quando a empresa auferir a receita 



 

 
 

citada, chega a seu ponto de equilíbrio, e entende-se que o resultado, a partir desse montante, 

é contabilizado como lucro. Dessa forma, a tabela 4 apresenta o ponto de equilíbrio 

operacional do projeto. 

 

Tabela 4. Ponto de Equilíbrio  

Custos fixos e despesas fixas R$ 986.958,30 

Receita Total R$ 4.205.957,93 

Custo Variável total R$ 2.085.070,67 

Ponto Equilíbrio Operacional  0,4653 

Fonte: Autores (2018) 

 

3.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

Através da análise de sensibilidade é capaz de se perceber a viabilidade econômica de 

um projeto frente a diversos cenários. A Tabela 5 demonstra a análise de sensibilidade através 

de cinco cenários, sendo o cenário esperado como base das demais, que são: muito pessimista, 

representando 20% a menos do que o esperado; pessimista, representando 10% a menos do 

que o esperado; otimista, representando 10% a mais do que o esperado; muito otimista, 

representando 20% a mais do que o esperado. 

 

      Tabela 5. Análise de Sensibilidade 

FLUXOS 
MUITO 

PESSIMISTA 
PESSIMISTA ESPERADO OTIMISTA 

MUITO 

OTIMISTA 

  -20% -10%   10% 20% 

0 -R$429.549,00 -R$429.549,00 -R$429.549,00 -R$429.549,00 -R$429.549,00 

1 R$24.775,96 R$27.872,95 R$30.969,95 R$34.066,94 R$37.163,93 

2 R$25.871,11 R$29.105,00 R$32.338,88 R$35.572,77 R$38.806,66 

3 R$32.032,55 R$36.036,62 R$40.040,69 R$44.044,76 R$48.048,83 

4 R$32.855,81 R$36.962,79 R$41.069,76 R$45.176,74 R$49.283,72 

5 R$30.534,47 R$34.351,27 R$38.168,08 R$41.984,89 R$45.801,70 

6 R$31.309,19 R$35.222,84 R$39.136,49 R$43.050,14 R$46.963,79 

7 R$35.425,08 R$39.853,22 R$44.281,35 R$48.709,49 R$53.137,63 

8 R$32.860,93 R$36.968,54 R$41.076,16 R$45.183,77 R$49.291,39 

9 R$36.999,86 R$41.624,84 R$46.249,83 R$50.874,81 R$55.499,79 

10 R$37.529,79 R$42.221,02 R$46.912,24 R$51.603,47 R$56.294,69 

11 R$38.547,13 R$43.365,52 R$48.183,91 R$53.002,30 R$57.820,69 

12 R$38.655,66 R$43.487,62 R$48.319,57 R$53.151,53 R$57.983,49 

       Fonte: Autores (2018). 

 

 



 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração de um plano de negócio é essencial para o sucesso de qualquer empresa. 

Através da elaboração, a implantação e o controle da empresa, contribui-se para a redução do 

grau da incerteza, aumentando a probabilidade de lucros.  De acordo com o problema 

proposto no qual se optou pelo plano de negócio para a abertura da Churrascaria Nobre 

afirma-se, que é viável a sua implantação na cidade de Toledo-Paraná. Foi observada e 

analisada a viabilidade financeira, técnica e econômica, baseando-se na diferenciação no 

atendimento prestado e qualidade nos produtos oferecidos sempre buscando agradar ao 

máximo os clientes. Com essas informações afirma-se que o empreendimento terá potencial 

de alcançar os próprios anseios e se destacará no meio regional. 

Os objetivos específicos serão alcançados pela definição como a análise do ambiente 

mercadológico, os gastos para implantação do negócio, a análise de viabilidade financeira 

considerando o valor investido. Observa-se que o valor de investimento retornará para a 

empresa no período de um ano conforme calculado no Payback. É importante ressaltar que 

com esse plano de negócio será possível melhorar os conhecimentos da área estratégica e 

financeira da organização. Torna-se de suma importância o diferencial que será agregado na 

organização, ajudando a melhorar o valor do mercado perante os clientes e fornecedores com 

o objetivo de obter um resultado positivo. Portanto para que o empreendimento tenha sucesso 

é necessário que os sócios coloquem em prática os planos e análises de mercado com intuito 

de atender todas estimativas esperadas.  
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