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1. Análise de Mercado 

1.1 Segmento, Setor de Atividade, Nicho; 

Trata-se de uma empresa do ramo alimentício, que atende apenas por meio do Delivery, na 

cidade de Niterói, as entregas ocorrerão nos bairros Largo de Batalha, Maria Paula, Badu, Vila 

Progresso, São Francisco e Icaraí. O empreendimento tem duas sócias, a estudante de Gestão 

de Empresas Sabrina S. Amaral e a estudante de Nutrição Anna Rachel G. de Oliveira, a 

empresa tem o intuito de oferecer opções de lanches à pessoas que possuem restrições 

alimentares ou que aderiram á uma dieta restritiva.  

O ramo de alimentação saudável está em crescimento no Brasil, segundo os estudos da 

consultoria Euromonitor, a venda de produtos saudáveis, como alimentos e bebidas diet, light, 

sem glúten, sem lactose, naturais e orgânicos, cresceu 82% de 2004 a 2009, chegando a R$ 15 

bilhões ao ano. Mesmo em crescimento, o mercado ainda apresenta espaço para novas 

empresas, existe uma fatia de clientela ainda a ser explorada.  

Apesar disso, os empreendimentos necessitam de conhecimento nutricional e de dominar 

técnicas de preparação e congelamento adequados para oferecer estes produtos de forma 

segura para o cliente, ou seja, existe uma barreira tecnológica para os entrantes. A preparação 

e estoque destes produtos devem ser cuidadosos, pois existe uma responsabilidade em oferecer 

um produto sem glúten, ou sem açúcares, ou sem lactose para clientes que não podem ingerir 

tais substâncias. Também é um desafio produzi-los com aspecto e gosto agradável, é uma 

culinária meticulosa e específica. 

1.2 Clientes;  

A empresa deseja alcançar dois seguimentos de clientes.  

Primeiramente o conjunto de pessoas com dietas restritivas causadas por alguma doença, 

destacamos entre estas principalmente: 

a) Hipertensão Grave - o hipertenso que tem a doença no estágio avançado deve controlar o 

peso fazendo dieta, evitando principalmente o sal e a gordura.  
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b) Diabetes - o diabético deve controlar o nível de glicemia, para tal é necessário adotar uma 

dieta pobre em açúcar e carboidratos. 

c) Fenilcetonúria - o portador da doença tem diversas restrições alimentícias, não podendo 

ingerir carnes, grãos, leites e derivados, ovos, entre outros. 

d) Celíaca - esta doença é uma desordem sistêmica autoimune, desencadeada pela ingestão de 

glúten. Ou seja, a pessoa que tem a doença celíaca nunca poderá consumir alimentos que 

contenham trigo, aveia, centeio, cevada e malte ou os seus derivados. 

e) Intolerantes ao Leite - neste caso não trata-se de uma doença, a intolerância ao leite é 

causada pois teoricamente o organismo mamíferos adultos não é adequado para gestão de 

leite. Apesar de em muitas culturas as pessoas continuarem ingerir leite após a infância, 

muitos sofrem com reações adversas do organismo. 

 

O segundo segmento de clientes é formado por pessoas que queiram aderir a dietas restritivas 

por qualquer outro motivo, podemos citar veganos, vegetarianos, pessoas que buscam uma 

alimentação mais saudável, evitando ingerir glúten, alimentos industrializados, alimentos com 

muita gordura ou açúcares etc. 

1.3 Produto e/ou serviço; 

- Serviço: a empresa oferecerá o serviço de entrega dos produtos, além disso, nosso site 

manterá uma área em que os clientes poderão tirar dúvidas sobre os alimentos e dietas com a 

nutricionista sócia Anna Rachel G. de Oliveira.  

- Produtos:  

Serão oferecidos os seguintes produtos. 

Salgados Características 

Empada -  Carne Seca Sem Lactose / Sem Glúten  

Empada -  Vegetariana Sem Lactose / Sem Glúten / Sem carne 

Empada - Camarão Sem Lactose / Sem Glúten  

Empada - Calabresa Sem Lactose / Sem Glúten  

Italiano -  Calabresa Sem Glúten 

Italiano - Vegetariano Sem Glúten / Sem carne 

Italiano - Quatro Queijos Sem Glúten / Sem carne 

Italiano - Queijo e Presunto Sem Glúten 
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Massa pré - assada de Pizza sem glúten Sem Glúten 

Massa pré - assada de Pizza Vegana Vegano 

Pão sem Lactose Sem Lactose 

 

Doces Características 

Bolo de Cenoura  Sem Lactose / Sem Glúen  

Bolo de Iogurt sem Glúten Sem Glúten 

Bolo de Milho sem Lactose Sem Lactose 

Brownie Vegano Vegano 

Manjar Branco de Iogurte com Calda de 

Frutas Vermelhas Sem Glúten / Diet 

Pudim sem Lactose Sem Lactose 

Rosca Prestígio Sem Lactose / Diet 

Torta de Maça com Ricota Diet Sem Glúten / Diet 

 

Bebidas 

Suco SuFresh lata 

Suco Delvalle 

Refrigerante lata 

Água com gás 

Refrigerante 2L 

 

1.4 Proposição de valor;  

O objetivo é oferecer a este mercado específico, uma opção de lanche adequado às 

necessidades dietéticas dos clientes, com qualidade e preço justo. Este mercado é recente, 

tendo poucas empresas atuantes que cobram um preço alto pelos produtos oferecidos, o 

mercado é constituído pela classe A e B.  

As empresas que oferecem produtos acessíveis à classe C, em sua maioria, trabalham com 

produtos industrializados, que não mantém um frescor. A nossa intensão é ofertar opções 

saborosas e atrativas. A utilização do delivery é para reduzir custos, para que seja possível 

alcançar uma parcela da classe C, e então além de conquistar uma fatia do mercado já 

existente, a empresa irá atrair um novo perfil de consumidor para o setor.  
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1.5 Potencial do negócio;  

O primeiro segmento de clientes, que necessita de dieta restritiva por causa de alguma doença, 

provavelmente irá aderir mais facilmente ao consumo regular dos produtos oferecidos. Já o 

segundo segmentos de clientes, que buscam uma dieta restritiva por outros motivos, serão 

mais seletivos na decisão de adquirir o produto ofertado. Porém estudos apontam que a 

população brasileira está mudando os hábitos alimentares, buscando uma alimentação mais 

saudável. 

Recente estudo publicado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e o 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) revela que o brasileiro tem se 

alimentado de forma mais saudável. A procura por alimentos mais nutritivos, por exemplo, 

aumentou em 32% e os produtos de maior qualidade tem uma aceitação de 29%, entre os 

entrevistados. 

Considera-se a seguinte extensão territorial de entrega, logo, a população total atingida é de 

116.511,59 pessoas, foram recolhidos dados estatísticos para averiguar a porcentagem desta 

população que pertence ao 1° segmento de clientes. 

ENTREGA 

Bairro População 

Largo de Batalha 9.425,33 

Maria Paula 6.867,29 

Badu 6.314,11 

Vila Progresso 3.821,27 

São Francisco 9.893,94 

Icaraí 80.189,65 

  TOTAL 116.511,59 

 

a) Hipertensão Grave; segundo o IBGE de 2013, a proporção de pessoas de 18 anos ou 

mais, que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e possuem grau intenso 

ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à hipertensão ou de 

alguma complicação, apresenta limite superior de 5,5 % e limite inferior de 1,8% da 

população, no estado do Rio de Janeiro. 
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Utilizando uma média de 3,65%, podemos inferir que existem na população-alvo 4.252,67 

pessoas com esta condição de saúde. 

b) Diabetes; segundo o IBGE de 2013, a proporção de pessoas de 18 anos ou mais de 

idade que referem diagnóstico médico de diabetes, apresenta limite superior de 4,5 % e 

limite inferior de 7,5% da população, no estado do Rio de Janeiro. 

Utilizando uma média de 6%, podemos inferir que existem na população-alvo 6.990,70 

pessoas com esta condição de saúde. 

c) Fenilcetonúria; estudo realizado pelas pesquisadoras Lenice Teresinha Bussolotto 

MONTEIRO, Lys Mary Bileski CÂNDIDO, revela o número de nascidos com 

fenilcetonúria que estão fazendo tratamento. No estado do Rio de Janeiro foram 

identificados 205 casos em relação aos 14.391.282 habitantes, esta doença apresenta 

uma incidência de 1,42% na população do estado. Logo, na população-alvo é possível 

encontrar cerca de 1.654,46 casos. 

d) Celíaca; segundo dados da Acelbra - Associação dos Celíacos do Brasil, cerca de 4,8% 

da população do Rio de Janeiro é portador da doença Celíaca, logo, existem 5.243,02 

pessoas portadoras da doença na população-alvo. 

e) Intolerantes ao Leite; a intolerância ao leite é extremamente comum na população 

brasileira, atingindo cerca de 59,31% da população, ou seja, a população-alvo 

apresenta 69.103,02 casos. 

 

Para realizar uma prospecção mais realista, foram aplicadas porcentagens diferentes de fatia 

de mercado para cada tipo de cliente do 1° segmento. Considerando que os portadores de 

Fenilcetonúria e da Doença Celíaca tem uma condição de saúde que exige um dieta bastante 

rígida e que diminui consideravelmente as variedades de produtos que podem ser consumidos, 

acreditamos que este público aderirá ao consumo dos nossos produtos com mais afinco. 

Já os portadores de Diabetes e Hipertensão grave, tem uma dieta rígida, porém as restrições 

são poucas, ainda existindo uma boa variedade de produtos que podem ser consumidos, esse 

grupo será um pouco mais seleto. 
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Os intolerantes à lactose representam uma grande porcentagem da população, porém são 

poucos os casos em que esta intolerância de fato apresenta sintomas graves, por isso, 

consideramos que apenas uma parcela mínima desse grupo consumirá nossos produtos. 

 

Inicialmente serão consideradas seguinte porcentagem de aderência no mercado: 

Segmentos 
Tamanho do 

Mercado 
Porcentagem Ano 1 

Int. Glúten 5.243,02 3% 157,29 

Fenilcetonúria 1.654,46 3% 49,63 

Diabetes 6.990,70 1% 69,91 

Hipertensão Grave 4.252,67 1% 42,53 

Int. Lactose 69.103,02 0,05% 34,55 

SOMA 82.523,87 
 

353,91 

 

Já o segundo segmento de clientes, como trata-se de pessoas que seguem uma dieta restritiva 

por escolha própria, é um grupo mais seleto. Segundo pesquisa publicada no dia 01 de outubro 

de 2012, pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOPE, 15,2 milhões de 

brasileiros se declaram vegetarianos. Isso corresponde a 8% da população do país, no estado 

do Rio de Janeiro o índice atinge 10%. Não foram encontrados dados estatísticos que revelam 

a porcentagem de pessoas que seguem outras dietas restritivas, porém há fortes indícios que a 

tendência da população é evitar alimentos com glúten, lactose, derivados de animais entre 

outros. Será então considerado que o 2º segmento seja composto por 10% da população-alvo, 

11.651,19 pessoas, sendo este um grupo mais seleto, a empresa pretende atingir 3% deste 

público apenas no quarto ano de funcionamento, o objetivo é primeiramente fidelizar o 1° 

segmento de clientes. 

 

Em pesquisa realizada através do formulário do Google Drive, dos 49 respondentes 42 

pertencia ao segundo segmento de clientes, foi possível traçar um perfil do comportamento de 
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consumo desses clientes. Apesar de a pesquisa envolver majoritariamente cliente do 2 

segmento, acredito que os resultados podem ser aplicados para os dois grupos. 

Seguem os gráficos com os resultados encontrados: 

 

 

Com estes dois primeiros resultados, podemos observar que a maioria dos clientes consome 

diariamente produtos específicos para sua dieta, porém, mais da metade não encontra estes 

produtos nos mercados, lanchonetes, restaurantes etc. Ou seja, uma parcela grande do mercado 

ainda encontra dificuldade para encontrar os produtos que atendam às suas necessidades. 
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Segundo a pesquisa, 77% dos respondentes compra alimentos produzidos especificamente 

para sua dieta, destes 22% os compra mensalmente, 46% os compra semanalmente e 21% os 

compra diariamente. Ou seja, a grande maioria compra estes alimentos com frequência. 

Dentre os que responderam que não compram, a maioria alega que não encontra produtos 

adequados ou que são caros. 
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Conforme exposto no gráfico acima, 32% dos respondeste gasta entre R$ 40,00 e R$ 80,00 por 

mês com alimentos produzidas adequadamente às suas dietas e 38% gastam entre R$ 80,00 e 

R$ 100,00. Considerando que a maioria dos consumidores gastam entre R$ 40,00 e R$ 100,00 

mensais, será atribuída uma média de R$ 47,00 de receita por cliente, pois não é esperado que 

o cliente utilize todo o valor comprando apenas nossos produtos. 

Analisando os resultados obtidos, percebe-se que o público-alvo ainda sente que existe pouca 

oferta de produtos adequados às suas necessidades, ao mesmo tempo, consome e compra com 

frequência estes produtos. Alguns alegam que o preço é acima do esperado, enquanto a 

maioria gasta em R$ 40,00 e R$ 100,00 por mês com estes produtos. 

1.6 Concorrentes;  

Foram detectados os seguintes tipos de concorrentes: 

- Restaurantes; alguns restaurantes produzem comidas e sobremesas sem glúten/ açúcar/ 

lactose / carnes, eles não são concorrentes diretos, porém oferecem produtos substitutos. Eles 
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atingem clientes das classes A, B e C, porém geralmente não trabalham com opções de 

lanches ou com entregas; 

- Restaurantes Especializados; estes tem seu cardápio todo feitos para dietas restritivas, às 

vezes também oferecem opções de lanches, porém o preço permite penetração apenas nas 

classes A e B e geralmente estão localizados em bairros nobres; 

- Lojas de produtos Naturais; estas lojas agregam uma diversidade de produtos naturais, dentre 

eles, alimentos sem glúten / açúcares / lactose / carnes. Estas oferecem produtos mais 

acessíveis à classe C, porém a maioria destes produtos são industrializados, não mantém o 

frescor; 

- Deliverys; estas empresas oferecem pacotes mensais ou até porções diárias de lanches 

adequados á restrições alimentares, porém não fabricam estes alimentos, estas empresas fazem 

um arranjo de produtos industriais, naturais e artesanais, fabricados por terceiros, para formar 

kits para os clientes. Estas empresas atingem clientes das classes A e B; 

 

Os concorrentes que atingem a classe C em sua maioria trabalha com produtos 

industrializados, já os clientes que oferecem alimentos frescos geralmente cobram uma valor 

elevado atingindo apenas as classes A e B. Conforme dito anteriormente a intenção é oferecer 

uma refeição atrativa e fresca com um preço acessível, pois esta estratégia trará um diferencial 

em relação as empresas do setor. 

1.7 Fornecedores; 

Existem diversos fabricantes para cada tipo de equipamento e insumo que o negócio 

necessitará, logo, será possível adquirir cada equipamento e insumo em diferentes 

fornecedores, de acordo com a melhor oferta. Segue abaixo alguns dos fornecedores 

encontrados. 

 

- Equipamentos para a Cozinha; equipamentos cozinha industrial (Cozil, Elvi Cozinhas, 

Falmec Industria, Meltingnet, Mf Cozinhas, Spaço Inox, VS Inox, Aços Macom, Berta 

Cozinhas, Cortec Inox), formas/panelas/utensílios (Tramontina, Euro) etc.. 

 

- Equipamentos para o Escritório; computadores (Dell, Samsung), softwares (Microsoft/Eset), 

móveis (Tock e Stock, Meu Movel de Madeira.com), Inernet/Telefonia (VIVO, Velox), 

papelaria (Cassa Cruz, Caçula) Etc.  
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- Alimentos orgânicos; rede orgânica, cultivar orgânicos, cia verde, etc.. 

- Matéria prima industrializada; naturelt, aminna entre outros. 

 

2 Análise Estratégica 

2.1 Cenários; 

i. Econômico – Como a empresa oferece um produto que é específico e 

substituível, dependendo da necessidade dietética do cliente, o declínio 

ou melhora da economia terá efeito direto no faturamento. As previsões 

dos economistas indicam o contínuo agravamento da economia 

brasileira, e apesar de pesquisas apontarem para o crescimento no 

mercado de alimentação saudável, dificilmente poderemos contar com 

crescimento acentuado nos próximos dois anos. 

ii. Social - Pesquisas do IBGE indicam que a população brasileira teve 

mudanças em seus hábitos alimentares nos últimos anos, e que a 

tendência é que haja um crescente aumento no mercado de alimentação 

saudável.  

iii. Ambiental – Pensando no aspecto ambiental e na saúde dos nossos 

clientes, nossos produtos que serão produzidos com matéria-prima 

orgânica. Estes alimentos não contêm agrotóxico, logo, o cultivo deles 

não geram danos à natureza ou à saúde de quem os ingerir. 

iv. Político – O cenário politico brasileiro está instável, será necessário 

acompanhar as medidas relacionadas ao fomento de micro e pequenas 

empresas. 

v. Canais de vendas e distribuição – A empresa utilizará do site e 

telefone institucional para receber os pedidos, as entregas serão feitas 

utilizando motocicleta. 
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2.2 Matriz FOFA; 

- OPORTUNIDADES:  

a) Existe uma fatia de mercado inexplorado, majoritariamente a classe C; 

b) Poucas empresas oferecem alimentos frescos ou fazem entrega; 

d) A tendência da população brasileira em aderir a uma alimentação mais 

saudável. 

- AMEAÇAS:  

a) Instabilidade política; 

b) Crise econômica; 

c) Empresas já estabelecida no mercado; 

d) Tratando-se de um mercado em crescimento, haverá outras entrantes; 

- FORÇAS: 

a) Baixo custo, tratando-se de delivery; 

b) Oferecemos alimentos frescos e atrativos; 

- FRAQUEZAS: 

a) Baixa representatividade no mercado; 

b) Os produtos são para um público específico / restrito, será necessário muito 

esforço em marketing para atrair clientes do mercado amplo. 

 

b. Inspiração, missão e visão; 

Inspiração: Existem pessoas que necessitam de uma dieta restritiva e não 

encontram uma variedade produtos frescos e atrativos, são poucas empresas 

que os oferecem, e com um preço bem acima do esperado.  A nossa inspiração 

é a possibilidade de ofertar a estes pessoas uma opção adequada, saborosa e 

acessível de lanches. 
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Missão: Oferecer aos clientes opções de lanches que foram preparados 

adequadamente às pessoas que possuam dietas restritivas causadas por doenças, 

ou pessoas que desejam aderir à uma dieta restritiva por qualquer outra razão. 

Visão: Ser referência na oferta de alimentos frescos para o público com dieta 

restritiva, na cidade de Niterói, tendo como diferencial o preço e o serviço 

delivey. 

 

2.3 Princípios Éticos, Morais e Valores; 

- Valorização da Vida Saudável; 

- Responsabilidade na produção de alimentos; 

- Transparência quanto à composição e informação nutricional dos alimentos; 

2.4 Objetivos estratégicos;  

- Estabelecer a marca e posicionamento no mercado; 

- Aprimorar linhas produtos;  

- Aprimorar técnicas de preparação e estocagem dos produtos; 

- Atrair clientela das classes A, B, e C;  

- Fomentar parcerias com associações relacionadas a doenças que causam restrições 

alimentares; 

2.5 Metas de longo prazo; (Após os 5 anos) 

- Atrair clientes do mercado amplo; 

- Se tronar referência na oferta de produtos para alimentação restritiva em Niterói; 

- Consolidar parcerias com as mais importantes associações do ramo; 
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2.6 Parceria, sociedade, patrocinadores, colaboradores etc.; 

 

- Sócias: 

O empreendimento será fundado pelas sócias Sabrina Amaral, estudante de Gestão de 

Empresas e a estudante de Nutrição Anna Rachel Oliveira. A primeira sócia será responsável 

sócia responsável pela administração e direcionamento estratégico do negócio, e a segunda 

será responsável pela administração da cozinha e desenvolvimento dos produtos e de técnicas 

de preparação e estocagem. 

 

- Parcerias: 

A empresa desenvolverá parcerias com associações que fomentam a disseminação de 

informações sobre doenças que causam restrições alimentares, como por exemplo a Acelbra, 

uma assossiação fundade em 1982, por um grupo de pais de Celíacos, que iniciaram reuniões 

para trocar informações sobre a Doença Celíaca, e em 1985 criaram o Clube do Celíaco. 

 

- Financiamento: 

Para dar início às operações contaremos o apoio do banco BNDS, utilizando o financiamento, 

em que o BNDES oferece crédito com longo prazo de pagamento ao cliente que deve utilizar 

os recursos para uma finalidade específica: geralmente compra de máquinas, equipamentos e 

outros bens; realização do projeto de implantação/modernização de um negócio; capital de 

giro; exportação; entre outras. 

Como somos uma pequena empresa o banco oferece condições financeiras especiais, além de 

um produto exclusivo: o Cartão BNDES, crédito rotativo pré-aprovado de até R$ 1 milhão e 

pagamento em até 48 parcelas para a aquisição de bens, serviços e insumos. 
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3 Marketing e Vendas 

3.1 Metas e objetivos de curto e médio prazo 

1° Ano;  

- Aprimorar produção de alimentos atrativos. 

- Desenvolver tecnologia de resfriamento, armazenamento e entrega. 

- Estabelecer parcerias com associações que difundem informações sobre dietas restritivas. 

- Estabelecer a empresa no mercado, atingindo as seguintes fatias do mercado: 

Segmentos % Inicial % Ao fim do ano 

Int. Glúten  3 4 

Fenilcetonúria  3 4 

Diabetes  1 2 

Hipertensão Grave 1 2 

Int. Lactose 0,05 0,1 

2° Ano; 

- Aprimorar produção de alimentos atrativos. 

- Desenvolver tecnologia de resfriamento, armazenamento e entrega. 

- Estabelecer parcerias com associações que difundem informações sobre dietas restritivas. 

- Aumentar a participação no mercado para: 

Segmentos % Inicial % Ao fim do ano 

Int. Glúten  4 5 

Fenilcetonúria  4 5 

Diabetes  2 3 

Hipertensão Grave 2 3 

Int. Lactose 0,1 0,2 

 

- Aderir a vendas por aplicativos como o IFOOD. 
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3° Ano; 

- Fazer campanha para atrair público do 2º segmento. 

- Atingir 30% das vendas através do aplicativo. 

- Manter a participação no mercado de Niterói. 

4° Ano; 

- Atingir 3% do mercado do 2ª segmento. 

- Planejar extensão da marca para o Rio de Janeiro. 

- Aumentar a participação no mercado de Niterói para: 

Segmentos % Inicial % Ao fim do ano 

Int. Glúten  5 7 

Fenilcetonúria  5 7 

Diabetes  3 4 

Hipertensão Grave 3 4 

Int. Lactose 0,2 0,25 

5° Ano; 

- Abrir nova filial na cidade do Rio de Janeiro. Estabelecer a empresa no mercado, atingindo 

as seguintes fatias do mercado: 

Segmentos % Inicial % Ao fim do ano 

Int. Glúten  3 4 

Fenilcetonúria  3 4 

Diabetes  1 2 

Hipertensão Grave 1 2 

Int. Lactose 0,05 0,1 

 

- Manter a participação no mercado de Niterói. 
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3.2 Ações   

 

3.3 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Aprimorar produção de alimentos atrativos.

Testar qualidade dos alimentos em realçao ao sabor, aparência, 

propriedades químicas e informações nutricionais.

Testar novos métodos de produção dos alimentos.

Testar novas matérias-primas e fornecedores.

Desenvolver novas receitas.

Desenvolver tecnologia de resfriamento, armazenamento e entrega.

Testar novas técnicas de resfriamentos.

Pesquisar sobre novos equipamentos de resfriamento.

Testar diferentes tipos de embalagens.

Pesquisar sobre novos equipamentos para entrega adeequada.

Estabelecer parcerias com associações que difundem 

informações sobre dietas restritivas.

Selecionar quais são as associssões que mais representam o 1° 

segmento de clientes.

Preparar propostas de parcerias.

Propor parcerias com as assossiações selecionadas.

Manter relacionamento com estas assossiações que aceitaram 

nossa parceria.

Estabelecer a empresa no mercado.

Divulgar a marca e produtos em gruppos de facebook.

Divulgar a marca e produtos nos sites ou blogs, das associações 

com que temos parceria.

Participar de feiras do ramo.

Distribuir cartões fidelidade.

Lançar o Web Site.

ANO 1
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JAN FEVMARABRMAI JUN JUL AGO SET OUTNOVDEZ

Aprimorar produção de alimentos atrativos.

Testar qualidade dos alimentos em relação ao sabor, aparência, 

propriedades químicas e informações nutricionais.

Testar novos métodos de produção dos alimentos.

Testar novas matérias-primas e fornecedores.

Desenvolver novas receitas.

Desenvolver tecnologia de resfriamento, armazenamento e entrega.

Testar novas técnicas de resfriamentos.

Pesquisar sobre novos equipamentos de resfriamento.

Testar diferentes tipos de embalagens.

Pesquisar sobre novos equipamentos para entrega adequada.

Estabelecer parcerias com associações que difundem 

informações sobre dietas restritivas.

Pesquisar novas possibilidades de parcerias.

Preparar propostas de parcerias.

Propor parcerias com as associações selecionadas.

Manter relacionamento com estas associações que aceitaram nossa 

parceria no ano anterior e as novas.

Aumentar a participação no mercado.

Intensificar divulgação da marca e produtos em grupos de facebook.

Intensificar divulgação da marca e produtos nos sites ou blogs, das 

associações com que temos parceria.

Aumentar a participação de feiras do ramo.

Distribuir cartões fidelidade.

Lançar promoções mensalmente.

Lançar novos produtos.

Aderir a vendas por aplicativos como o IFOOD.

Pesquisar os aplicativos disponíveis.

Selecionar os mais populares nas regiões de entrega.

Analisar custo x benefício de cada aplicativo.

Contratar um ou mais para receber pedidos dos clientes.

Divulgar sobre a possibilidade de fazer pedido pelo aplicativo, através do site e facebook.

ANO 2
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JAN FEVMARABRMAI JUN JUL AGO SET OUTNOVDEZ

Fazer campanha para atrair público do 2º segmento.

Fazer pesquisa de mercado sobre o 2° segmento.

Fazer testes de atratividade do produto para o 2° segmento.

Preparar estratégia de abordagem do 2° segmento.

Realizar campanha para atrair os clientes do 2° segmento.

Atingir 30% das vendas através do aplicativo.

Divulgar sobre a possibilidade de fazer pedido pelo plicativo, atravéz 

do site e facebook.

Oferecer 5% de desconto para clientes que fizerem o pedido atravéz 

do aplicativo.

Manter a participação no mercado de Niterói.

Manter a divulgação da marca e produtos em gruppos de facebook.

Manter a divulgação da marca e produtos nos sites ou blogs, das 

associações com que temos parceria.

Manter a participação de feiras do ramo.

Distribuir cartões fidelidade.

Lançar promoções mensalmente.

ANO 3

JAN FEVMARABRMAI JUN JUL AGO SET OUTNOVDEZ

Planejar extensão da marca para o Rio de Janeiro.

Fazer pesquisa de mercado na cidade do Rio de Janeiro.

Fazer testes de atratividade na Rio de Janeiro.

Mapear os locais que teriam maior demanda.

Planejar campanha para atrair o público.

Particpar de feiras locais do ramo.

Criar parcerias com assossiações locais.

Atingir 3% do mercado do 2ª segmento.

Intensificar divulgação da marcas para este segmento.

Fazer parcerias com profissionais de Nutrição da área.

Aumentar a participação no mercado de Niterói 

Manter a divulgação da marca e produtos em gruppos de facebook.

Manter a divulgação da marca e produtos nos sites ou blogs, das 

associações com que temos parceria.

Manter a participação de feiras do ramo.

Distribuir cartões fidelidade.

Lançar promoções mensalmente.

Lançar novos produtos.

Oferecer 10% de desconto na primeira compra.

ANO 4
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O plano de ação da companhia reflete a sua estratégia de marketing nos 4P’s, nos primeiros 

dois anos a empresa trabalha no desenvolvimento de técnicas para melhorar o PRODUTO, 

assim como no segundo e quarto ano novos produtos serão lançados. 

 

Já nas ações de PRAÇA, inicialmente contaremos com o lançamento do website no primeiro 

ano e também aceitaremos pedidos por telefone. Já no segundo ano a empresa irá aderir aos 

aplicativos para Smartphones que permitem que o consumidor faça seus pedidos no celular, 

lançando uma campanha de promoção no terceiro ano para os usuários dos aplicativos a fim 

de que as vendas através do aplicativo atinjam 30% do total de venda. 

 

No que tange à PROMOÇÃO, a empresa planeja uma forte campanha constante ao longo dos 

cinco anos, a fim de aumentar e manter a participação no mercado inicial, clientes do 1° 

segmento dos bairros de atendimento em Niterói. No terceiro ano a empresa começará a 

estudar e atrair os cliente do segundo segmento, para então no quarto ano atingir 3% deste 

mercado. No quinto ano, será planejada a abertura de uma nova filial na cidade do Rio de 

Janeiro, para tal será feito levantamento dos custos, organização dos recursos necessários e 

estudo mercadológico da cidade. 

 

Por fim, o PREÇO do produto, conforme dito anteriormente e será detalhado no item de 

formação de preço, é acessível à clientes da classe A, B e C. Sendo este uma fator de 

diferenciação da empresa no mercado. 

JAN FEVMARABRMAI JUN JUL AGO SET OUTNOVDEZ

Abrir nova filial na cidade do Rio de Janeiro e estabelecer a empresa 

no mercado.

Fazer levantamento dos equipamentos para a instalação de uma nova 

cozinha e escritório.

Pesquisar local em que a cozinha e escritório serão instalados.

Locar o local em que a cozinha e escritório serão instalados.

Adquirir os esquipamentos.

Instalar a cozinha e escritório.

Selecionar mão-de-obra.

Contratar mão-de-obra.

Iniciar as operações.

Manter as operações

Manter a participação no mercado de Niterói.

Manter a divulgação da marca e produtos em gruppos de facebook.

Manter a divulgação da marca e produtos nos sites ou blogs, das 

associações com que temos parceria.

Manter a participação de feiras do ramo.

Distribuir cartões fidelidade.

Lançar promoções mensalmente.

ANO 5
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3.4 Responsáveis 

 

RESPONSÁVEL

Aprimorar produção de alimentos atrativos.

Testar qualidade dos alimentos em realçao ao sabor, aparência, propriedades 

químicas e informações nutricionais.
Sócia Anna Rachel

Testar novos métodos de produção dos alimentos. Sócia Anna Rachel

Testar novas matérias-primas e fornecedores. Sócia Anna Rachel

Desenvolver novas receitas. Sócia Anna Rachel

Desenvolver tecnologia de resfriamento, armazenamento e entrega.

Testar novas técnicas de resfriamentos. Sócia Anna Rachel

Pesquisar sobre novos equipamentos de resfriamento. Sócia Anna Rachel

Testar diferentes tipos de embalagens. Sócia Anna Rachel

Pesquisar sobre novos equipamentos para entrega adeequada. Sócia Anna Rachel

Estabelecer parcerias com associações que difundem informações 

sobre dietas restritivas.

Selecionar quais são as associssões que mais representam o 1° segmento de 

clientes.
Sócia Sabrina 

Preparar propostas de parcerias. Sócia Sabrina 

Propor parcerias com as assossiações selecionadas. Sócia Sabrina 

Manter relacionamento com estas assossiações que aceitaram nossa parceria.
Sócia Sabrina 

Estabelecer a empresa no mercado.

Divulgar a marca e produtos em gruppos de facebook. Sócia Sabrina 

Divulgar a marca e produtos nos sites ou blogs, das associações com que 

temos parceria.
Sócia Sabrina 

Participar de feiras do ramo. Sócia Anna Rachel

Distribuir cartões fidelidade. Sócia Sabrina 

Lançar o Web Site. Sócia Sabrina 

ANO 1
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RESPONSÁVEL

Aprimorar produção de alimentos atrativos.

Testar qualidade dos alimentos em relação ao sabor, aparência, propriedades 

químicas e informações nutricionais.
Sócia Anna Rachel

Testar novos métodos de produção dos alimentos. Sócia Anna Rachel

Testar novas matérias-primas e fornecedores. Sócia Anna Rachel

Desenvolver novas receitas. Sócia Anna Rachel

Desenvolver tecnologia de resfriamento, armazenamento e entrega.

Testar novas técnicas de resfriamentos. Sócia Anna Rachel

Pesquisar sobre novos equipamentos de resfriamento. Sócia Anna Rachel

Testar diferentes tipos de embalagens. Sócia Anna Rachel

Pesquisar sobre novos equipamentos para entrega adequada. Sócia Anna Rachel

Estabelecer parcerias com associações que difundem informações 

sobre dietas restritivas.

Pesquisar novas possibilidades de parcerias. Sócia Sabrina 

Preparar propostas de parcerias. Sócia Sabrina 

Propor parcerias com as associações selecionadas. Sócia Sabrina 

Manter relacionamento com estas associações que aceitaram nossa parceria 

no ano anterior e as novas.
Sócia Sabrina 

Aumentar a participação no mercado.

Intensificar divulgação da marca e produtos em grupos de face book. Sócia Sabrina 

Intensificar divulgação da marca e produtos nos sites ou blogs, das 

associações com que temos parceria.
Sócia Sabrina 

Aumentar a participação de feiras do ramo. Sócia Anna Rachel 

Distribuir cartões fidelidade. Sócia Sabrina 

Lançar promoções mensalmente. Sócia Sabrina 

Lançar novos produtos. Sócia Sabrina 

Aderir a vendas por aplicativos como o IFOOD.

Pesquisar os aplicativos disponíveis. Sócia Sabrina 

Selecionar os mais populares nas regiões de entrega. Sócia Sabrina 

Analisar custo x benefício de cada aplicativo. Sócia Sabrina 

Contratar um ou mais para receber pedidos dos clientes. Sócia Sabrina 

Divulgar sobre a possibilidade de fazer pedido pelo aplicativo, através do site 

e facebook.
Sócia Sabrina 

ANO 2
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RESPONSÁVEL

Fazer campanha para atrair público do 2º segmento.

Fazer pesquisa de mercado sobre o 2° segmento. Sócia Sabrina

Fazer testes de atratividade do produto para o 2° segmento. Sócia Anna Rachel 

Preparar estratégia de abordagem do 2° segmento. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Realizar campanha para atrair os clientes do 2° segmento. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Atingir 30% das vendas através do aplicativo.

Divulgar sobre a possibilidade de fazer pedido pelo plicativo, atravéz 

do site e facebook.
Sócias Anna Rachel e Sabrina

Oferecer 5% de desconto para clientes que fizerem o pedido atravéz 

do aplicativo.
Sócias Anna Rachel e Sabrina

Manter a participação no mercado de Niterói.

Manter a divulgação da marca e produtos em gruppos de facebook. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Manter a divulgação da marca e produtos nos sites ou blogs, das 

associações com que temos parceria.
Sócias Anna Rachel e Sabrina

Manter a participação de feiras do ramo. Sócia Anna Rachel 

Distribuir cartões fidelidade. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Lançar promoções mensalmente. Sócia Sabrina

ANO 3

RESPONSÁVEL

Planejar extensão da marca para o Rio de Janeiro.

Fazer pesquisa de mercado na cidade do Rio de Janeiro. Sócia Sabrina

Fazer testes de atratividade na Rio de Janeiro. Sócia Anna Rachel

Mapear os locais que teriam maior demanda. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Planejar campanha para atrair o público. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Particpar de feiras locais do ramo. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Criar parcerias com assossiações locais. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Atingir 3% do mercado do 2ª segmento.

Intensificar divulgação da marcas para este segmento. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Fazer parcerias com profissionais de Nutrição da área. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Aumentar a participação no mercado de Niterói 

Manter a divulgação da marca e produtos em gruppos de facebook. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Manter a divulgação da marca e produtos nos sites ou blogs, das 

associações com que temos parceria.
Sócias Anna Rachel e Sabrina

Manter a participação de feiras do ramo. Sócia Anna Rachel 

Distribuir cartões fidelidade. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Lançar promoções mensalmente. Sócia Sabrina

Lançar novos produtos. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Oferecer 10% de desconto na primeira compra. Sócias Anna Rachel e Sabrina

ANO 4
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RESPONSÁVEL

Abrir nova filial na cidade do Rio de Janeiro e estabelecer a 

empresa no mercado.

Fazer levantamento dos equipamentos para a instalação de uma nova 

cozinha e escritório.
Sócia Anna Rachel 

Pesquisar local em que a cozinha e escritório serão instalados. Sócia Anna Rachel 

Locar o local em que a cozinha e escritório serão instalados. Sócia Sabrina

Adquirir os esquipamentos. Sócia Sabrina

Instalar a cozinha e escritório. Sócia Anna Rachel 

Selecionar mão-de-obra. Sócia Anna Rachel 

Contratar mão-de-obra. Sócia Sabrina

Iniciar as operações. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Manter as operações Sócias Anna Rachel e Sabrina

Manter a participação no mercado de Niterói.

Manter a divulgação da marca e produtos em gruppos de facebook. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Manter a divulgação da marca e produtos nos sites ou blogs, das 

associações com que temos parceria.
Sócias Anna Rachel e Sabrina

Manter a participação de feiras do ramo. Sócia Anna Rachel 

Distribuir cartões fidelidade. Sócias Anna Rachel e Sabrina

Lançar promoções mensalmente. Sócia Sabrina

ANO 5

 

De forma geral, as ações de marketing e venda serão distribuídas entre as sócias. No primeiro 

e segundo ano a sócia Anna Rachel será responsável pelo desenvolvimento de novas técnicas 

de produção e armazenamento e pelo aprimoramento e criação de receitas, enquanto a sócia 

Sabrina ficará responsável pelas parcerias, promoção da marca e produtos, e no segundo ano 

também será responsável pela inclusão da empresa no sistema de pedidos através do 

Smartphone. 

Já no terceiro ano, a empresa se focará em atrair o segundo segmento de clientes, para tal será 

necessário os esforços conjuntos das sócias para estruturar e executar uma estratégia que 

compreende tanto a oferta do produto certo quanto a melhor forma de oferta-lo. 

No quarto e quinto ano, as atividades também serão desenvolvidas em sua maioria pelas duas 

sócias conjuntamente, a fim de aumentar a participação em Niterói e explorar as possibilidades 

no mercado do Rio de Janeiro. De forma geral, todas as ações serão feitas sob o consentimento 

das duas sócias. 
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4 Infraestrutura 

 

a. Localização; a cozinha será montada na residência da sócia Anna Rachel, localizada 

no Largo da Batalha. O delivery fará entregas nos bairros Largo de Batalha, Maria 

Paula, Badu, Vila Progresso, São Francisco e Icaraí. 

 

4.1 Tecnologia;  

Conservação pelo frio - a conservação dos alimentos pelo frio consiste em arrefecer o 

produto, por meio do seu congelamento ou da refrigeração. O frio dificulta a reprodução e 

ação dos micro-organismos e também a das enzimas, promovendo assim a conservação dos 

alimentos. Como o objetivo da empresa é oferecer alimentos frescos, utilizaremos a 

refrigeração, pois a intenção é que a diferença de tempo entre produção e consumo seja 

pequena, desta forma, não haverá necessidade de congelamento. 

Segurança Alimentar – será adotado um conjunto de normas de produção, transporte e 

armazenamento dos alimentos visando determinadas características físico-químicas, 

microbiológicas e sensoriais padronizadas, para que os alimentos sejam adequados ao 

consumo.  

Relacionamento com o Cliente – inicialmente a empresa contará com o web site para se 

relacionar com o cliente, a intenção é que, assim que a empresa se estabelecer no mercado 

local, também aceitaremos pedidos através de aplicativos como o IFOOD. 
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4.2 Pessoas/Equipe; 

A empresa terá três funcionários que trabalharão integralmente: 

 - Sabrina Sampaio Amaral; sócia responsável pela administração e direcionamento estratégico 

do negócio; 

- Anna Rachel; sócia responsável pela administração da cozinha e desenvolvimento dos 

produtos e de técnicas de preparação e estocagem; 

 -  2 Entregadores; ficará responsável por entregar os pedidos; 

- 2 Ajudantes de Cozinha; auxiliarão na produção. 

A empresa também contará com os serviços de um contador e um gerenciador de web site. 

4.3 Processos Operacionais  

 

-  Produção: 
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- Venda: 

 

- Entrega: 
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5 Formatação Jurídica 

- Sociedade Empresária Limitada (LTDA) 

Esse tipo de pessoa jurídica, que antes da vigência do Código Civil de 2002 era chama de 

Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada, normalmente é relacionada à exploração 

de atividades econômicas de pequeno e médio porte. 

Para sua existência exige-se a pluralidade de sócios, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a 

integralização de capital social, responsabilizando os sócios limitadamente e em relação às 

quotas. 

A sociedade empresária limitada está prevista entre os artigos 1052 à 1087 do Código Civil, e 

é regida pelas regras da Sociedade Simples. Ela poderá se enquadrar como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se atender as exigências legais. Sua constituição se dá por meio de 

contrato, o Contrato Social, que pode ser público ou privado, observando-se as regras do art. 

997 do mesmo diploma, e nele consta os interesses recíprocos dos sócios e como as outras, 

deverá se registrar na Junta Comercial. 

 

CONTRATO DE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 

 
Sabrina Sampaio Amaral, brasileira, administradora, solteira, RG:21.421.432-2 Detran, 
CPF:160.468.507-70, residente na Rua Veríssimo de Souza, n°981,no bairro Mutuá, São 
Gonçalo/RJ e Anna Rachel Gomes de Oliveira, brasileira, nutricionista, solteira, RG:27.946.886-2 
Detran, CPF:150.898.657-60, residente na Rua São Rafael, n°20, no bairro Largo da Batalha, 
Niterói/RJ têm entre si justo e combinado a constituição de uma SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA, 

que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e pela legislação específica que disciplina essa 
forma societária. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO 
 
A sociedade girará sob a denominação social de Natur Delivery, com sede e foro na Rua São Rafael, 

n°20, no bairro Largo da Batalha,  em Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO SOCIAL 
 
A sociedade tem por objetivo social a produção e comercialização delivery de produtos alimentares 
específicos para consumidores que seguem uma dieta restritiva.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL 
 
O capital social será de cinquenta mil reais, totalmente integralizado em moeda corrente do país, 
dividido em cinquenta mil de valor unitário de R$1,00 (hum real) cada uma e dividido entre os 
sócios da seguinte forma: 
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Sócio A ...............................quantidade de quotas ............................ R$ 25.000,00 
Sócio B ...............................quantidade de quotas ............................ R$ 25.000,00 
 
Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
 

CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO DE ATIVIDADES, PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO 
SOCIAL. 
 
A sociedade iniciará suas atividades no ato do registro do presente contrato de constituição no 
órgão competente, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de duração e encerrando-se seu 
exercício social em 31 de dezembro de cada ano. 
 

CLÁUSULA QUINTA – A ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL 
 
A administração da sociedade e o uso do nome comercial ficarão a cargo do sócio Sabrina Sampaio 
Amaral, que assinará individualmente, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, 
podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, 
inclusive Bancos, sendo-lhes vedado no entanto, usar a denominação social em negócios estranhos 
aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor 

de quotista ou de terceiros. 
 
Parágrafo único – Fica facultado ao (s) administrador (es), atuando em conjunto ou 
individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a 
um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos 
procuradores assim nomeados. 

 
CLÁUSULA SEXTA – RETIRADA PRO-LABORE 

 
Os sócios declaram que não há interesse por parte dos mesmos em efetuar retiradas pró-labore 
para remunerar a gerência, optando-se pela retirada e/ou distribuição de lucros. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - LUCROS E/OU PREJUÍZOS 

 
Os Lucros e/ou Prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício social 
serão distribuídos entre os sócios, proporcionalmente às quotas de capital de cada um, podendo os 
sócios todavia, optarem pelo aumento de capital utilizando os Lucros e/ou pela compensação dos 
prejuízos em exercícios futuros. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

 
As deliberações sociais serão aprovadas por maioria absoluta de votos, quando a legislação não 
exigir unanimidade. 
 

CLÁUSULA NONA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS 
 

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, 
por ato de sua gerência ou por deliberações dos sócios. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSFERÊNCIA 
 
Os sócios poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio 
consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em 

igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte:  
I – Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência 
no prazo de 30 (trinta) dias;  
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II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo 

sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 
 
A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os 
remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes aos herdeiros do falecido, sua 

quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte 
forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis 
meses e 50% (cinqüenta por cento) no prazo de doze meses, a contar da data do falecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e 

de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÕES DOS SÓCIOS 
 
Para os efeitos do disposto no art. 1.011 do Código Civil, os sócios declaram, sob as penas da Lei, 
que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possam impedi-
los de exercer a administração da sociedade. 

 
E, estando assim justos e contratados assinam este instrumento contratual em 03(três) vias, de 
igual forma e teor e para o mesmo efeito, na presença das (2) duas testemunhas abaixo. 
 
Niterói, em 01 de Janeiro de 2017. 
 

 
________________________________                          _________________________________ 

        Sabrina Sampaio Amaral                                              Anna Rachel Gomes de Oliveira 
   
 
________________________________                          _________________________________ 
Nome:                                                                           Nome: 

RG:                                                                               RG: 
CPF:                                                                              CPF: 

 

 

- Legislação para comercialização de Alimentos, segundo a ANVISA. 

Leis 

Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998; altera os dispositivos do Capítulo III do Título VIII do 

Código Penal, incluindo na classificação dos delitos considerados hediondos crimes contra a 

saúde pública, e dá outras providências.  

Lei nº 7.967, de 22 de dezembro de 1989; dispõe sobre o valor das multas por infração à 

legislação sanitária, altera a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e dá outras providências  
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Lei nº 6.726, de 21 de novembro de 1979; dá nova redação ao parágrafo único do art. 27 do 

Decreto-lei nº 7.841 de 8 de agosto de 1945 - Código de Águas Minerais. 

Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977; configura infrações à legislação sanitária federal, 

estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.  

 

Decretos-Lei 

Decreto-lei nº 986, de 21 de outubro de 1969; institui Normas Básicas sobre Alimentos. 

Decreto-lei nº 7.841, de 8 de agosto de 1945; Código de Águas Minerais 

 

Portarias 

Portaria MS/GM nº 710, de 10 de junho de 1999; aprova a Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição. 

Portaria nº 579/MS/SNVS, de 17 de novembro de 1997; determinar que a publicação no 

Diário Oficial da União do registro dos produtos afetos à área de alimentos. 

Portaria nº 326/SVS/MS de 30 de julho de 1997; aprova o Regulamento Técnico; "Condições 

Higiênicos-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos". 

Portaria nº 1428/MS, de 26 de novembro de 1993; aprova: regulamento técnico para inspeção 

sanitária de alimento; diretrizes para o estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de 

Prestação de Serviços na Área de Alimentos; e regulamento técnico para o estabelecimento de 

padrão de identidade e qualidade para serviços e produtos na área de alimentos. 

 

Resoluções 

Resolução - CNS nº 408, de 11 de dezembro de 2008; aprova as diretrizes para a promoção da 

alimentação saudável com impacto na reversão da epidemia de obesidade e prevenção das 

doenças crônicas não transmissíveis. 

Resolução - RDC nº 349, de 3 de dezembro de 2003; regulamenta procedimento das petições 

submetidas à análise pelos setores técnicos da ANVISA nos processos de registro. 
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Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002(*); aprovar o Regulamento Técnico de 

Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de 

Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. 

Resolução nº 8, de 1971; resolve fixar os seguintes requisitos a serem obedecidos para 

permissão para expor à venda ou distribuir alimentos elaborados, em caráter experimental 

destinados à pesquisa de mercado. 

 

- Legislação Estadual: 

Lei nº 4521, de 04 de março de 2005; dispõe sobre a impressão de aviso nas embalagens de 

alimentos, remédios e bebidas energéticas que contenham álcool em sua composição e dá 

outras providências. 

 

- Legislação Municipal: 

Lei Ordinária 2564/2008; dispõe sobre o código sanitário do município de Niterói. 

 

6 Finanças  

  

6.1 Receita 

Para cálculo da receita foi considerado a quantidade de clientes e que estes dariam uma receita 

mensal de R$ 47,00. 

 

Segmentos Ano1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Int. Glúten 157,2906449 209,7208599 262,1510749 262,1510749 367,0115097

Fenilcetonúria 49,6339369 66,17858246 82,7232216 82,7232216 115,8125193

Diabetes 69,90695331 139,8139066 209,7208599 209,7208599 279,6278132

Hipertensão Grave 42,52672993 85,05345986 127,516019 127,516019 170,1069197

Int. Lactose 34,55151167 69,10302334 138,2060467 138,2060467 172,7575584

SOMA 353,9097767 569,8698322 820,3813994 820,3813994 1105,316316

Receita 199.605,11R$      321.406,59R$     462.695,11R$      462.695,11R$     623.398,40R$      

Abaixo a quantidade de clientes ao longo dos anos, conforme plano de ações descrito anteriormente.
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Segue abaixo o detalhamento das fontes de receita: 

 

Produtos Preço Qts V. Valor

Bolo de Cenoura 5,20R$             160 832,00R$                        

Bolo de Iogurt sem Glúten 5,20R$             160 832,00R$                        

Bolo de Milho sem Lactose 5,20R$             160 832,00R$                        

Brownie Vegano 6,00R$             160 960,00R$                        

Empada -  Queijo e Presunto 6,00R$             80 480,00R$                        

Empada -  Vegana 6,00R$             80 480,00R$                        

Empada Camarão 6,00R$             80 480,00R$                        

Empada Quatro Queijos 6,00R$             80 480,00R$                        

Italiano s/ Glúten  Calabresa 6,00R$             80 480,00R$                        

Italiano s/ Glúten  Vegetariano 6,00R$             80 480,00R$                        

Italiano s/ Glúten Quatro Queijos 6,00R$             80 480,00R$                        

Italiano s/ Glúten Queijo e Presunto 6,00R$             80 480,00R$                        

Manjar Branco de Iogurte com Calda de 

Frutas Vermelhas
8,00R$             160 1.280,00R$                     

Massa pré - assada de Pizza sem glúten 12,00R$           96 1.152,00R$                     

Massa pré - assada de Pizza Vegana 12,00R$           96 1.152,00R$                     

Pão sem Lactose 9,00R$             80 720,00R$                        

Pudim sem Lactose 8,00R$             160 1.280,00R$                     

Rosca Prestígio 12,00R$           20 240,00R$                        

Torta de Maça com Ricota Diet 8,00R$             80 640,00R$                        

Total 1972 13.760,00R$                   

Bebidas Preços Qnt Vendidas Valor

Suco SuFresh lata R$ 4,50 180 R$ 810,00

Suco Delvalle R$ 5,00 120 R$ 600,00

Refrigerante lata R$ 4,00 100 R$ 400,00

Água com gás R$ 3,10 50 R$ 155,00

Refrigerante 2L R$ 8,00 100 R$ 800,00

Total 550 R$ 2.765,00

TOTAL 16.525,00R$         

Receita Mensal
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6.2 Custo Direto 

Como custo direto será considerado o estoque, foi calculado o estoque do primeiro ano, sendo 

possível perceber que a relação entre receita e estoque é de 0,29, logo o valor do estoque foi 

ajustado ao longo dos 5 anos. 

 

 
TOTAL DO ESTOQUE ANUAL 58.586,72R$                  

Receita 199.605,11R$    Razão

Estoque 58.586,72R$      0,29           

TOTAL DO ESTOQUE

69.462,58R$                                              Ano 1

123.034,44R$                                            Ano 2

177.119,69R$                                            Ano 3

177.119,69R$                                            Ano 4

238.636,91R$                                            Ano 5

O estoque custa em média 0,029 do valor da receita produzida, seguindo tal lógica, segue o valor do estoque dos 

seguintes anos, considerando uma inflação nos alimentos de 10%:

 

 

Segue o detalhamento do estoque: 

 

ESTOQUE 

       Massa Pré Assada de Pizza - Rende 3 porções Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Q TOTAL UM.2 TOTAL3 

Açúcar g 24 32 768 Kg 0,768 

Água ml 300 32 9600 L 9,6 

Azeite de Oliva ml 10 32 320 L 0,32 

Farinha de Trigo g 500 32 16000 Kg 16 

Fermento Biológico Seco g 15 32 480 Kg 0,48 

Sal g 12 32 384 Kg 0,384 

       Pão sem Lactose Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Açúcar g 30 80 2400 Kg 2,4 

Água ml 200 80 16000 L 16 

Farinha de Trigo g 1000 80 80000 Kg 80 

Fermento Biológico Fresco g 30 80 2400 Kg 2,4 

Óleo ml 30 80 2400 Lata 2,666666667 

Ovo UND 1 80 80 Dúzia 6,666666667 
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Sal g 12 80 960 Kg 0,96 

       Massa Empada sem Lactose / Glúten -  Rende 8 Empadas Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Água ml 200 40 8000 L 8 

Creme Vegetal g 80 40 3200 Kg 3,2 

Farinha de Arroz g 400 40 16000 Kg 16 

Farinha de Linhaça g 20 40 800 Kg 0,04 

Fermento Biológico Seco g 30 40 1200 Kg 1,2 

Ovo UND 2 40 80 Dúzia 0,166666667 

Polvilho Doce g 40 40 1600 Kg 1,6 

Sal g 12 40 480 Kg 0,48 

       Empada de  Calabresa - Recheio Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Cebola g 20 80 1600 Kg 1,6 

Presunto g 70 80 5600 Kg 5,6 

       Empada Carne Seca - Recheio Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Carne Seca g 60 80 4800 Kg 4,8 

Cebola g 20 80 1600 Kg 1,6 

Tomate g 20 80 1600 Kg 1,6 

       Empada Vegetariana - Recheio Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Cebola g 20 80 1600 Kg 1,6 

Pimentão g 20 80 1600 Kg 1,6 

Tomate g 20 80 1600 Kg 1,6 

       Empada Camarão - Recheio Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Camarão  g 60 80 4800 Kg 4,8 

Tomate g 20 80 1600 Kg 1,6 

Cebola g 20 80 1600 Kg 1,6 

Pimentão g 20 80 1600 Kg 1,6 

       Massa Pré Assada de Pizza sem Glúten - Rende 3 porções Conversão 
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Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Açúcar g 10 32 320 Kg 0,32 

Água ml 300 32 9600 L 9,6 

Farinha de Arroz g 200 32 6400 Kg 6,4 

Fermento Biológico Seco g 15 32 480 Kg 0,48 

Leite em Pó g 300 32 9600 Kg 9,6 

Margarina g 20 32 640 Kg 0,64 

Óleo ml 45 32 1440 Lata 1,6 

Ovos Unidade 2 32 64 Dúzia 0,064 

Polvilho Doce g 360 32 11520 Kg 11,52 

       Italiano sem Glúten - Massa Unidade Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Açúcar g 1,25 320 400 Kg 0,4 

Água ml 37,5 320 12000 L 12 

Farinha de Arroz g 25 320 8000 Kg 8 

Fermento Biológico Seco g 1,875 320 600 Kg 0,6 

Leite em Pó g 37,5 320 12000 Kg 12 

Margarina g 2,5 320 800 Kg 0,8 

Óleo ml 5,625 320 1800 Lata 2 

Ovos Unidade 0,25 320 80 Dúzia 0,08 

Polvilho Doce g 45 320 14400 Kg 14,4 

       Italiano Queijo e Presunto - Recheio Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Presunto g 70 80 5600 Kg 5,6 

Queijo Mussarela g 70 80 5600 Kg 5,6 

       Italiano 4 Queijos - Recheio Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Queijo Mussarela g 70 80 5600 Kg 5,6 

Queijo Provolone g 20 80 1600 Kg 1,6 

Queijo Gorgonzola g 20 80 1600 Kg 1,6 

Queijo Parmesão g 30 80 2400 Kg 2,4 

       Italiano Vegetariano - Recheio Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Cebola g 20 80 1600 Kg 1,6 
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Pimentão g 20 80 1600 Kg 1,6 

Queijo Mussarela g 70 80 5600 Kg 5,6 

Tomate g 20 80 1600 Kg 1,6 

       Italiano Calabresa - Recheio Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Calabresa g 70 80 5600 Kg 5,6 

Queijo Mussarela g 70 80 5600 Kg 5,6 

       Bolo de Iogurte sem Glúten -  Rende 10 porções Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Açúcar g 400 16 6400 Kg 6,4 

Creme de Arroz g 250 16 4000 Kg 4 

Farinha de Arroz g 200 16 3200 Kg 3,2 

Fécula de Batata g 65 16 1040 Kg 1,04 

Fermento Químico g 10 16 160 Kg 0,16 

Iogurte Natural ml 250 16 4000 L 4 

Óleo ml 200 16 3200 Lata 3,555555556 

Ovos Unidade  5 16 80 Dúzia 6,666666667 

Polvilho Doce g 35 16 560 Kg 0,56 

       Manjar Branco de Iogurte com Calda de Frutas Vermelhas -  Rende 10 
porções Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Adoçante  g 220 16 3520 Kg 3,52 

Água ml 250 16 4000 L 4 

Coco ralado g 200 16 3200 Kg 3,2 

Gelatina Branca g 12 16 192 Kg 0,192 

Iogurte Natural ml 750 16 12000 L 12 

Leite de Coco ml 200 16 3200 L 3,2 

Morango g 200 16 3200 Kg 3,2 

       Bolo de Milho Cremoso Sem Lactose - Rende 10 porções Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Açúcar g 300 16 4800 Kg 4,8 

Coco ralado g 100 16 1600 Kg 1,6 

Creme Vegetal g 40 16 640 Kg 0,64 

Espiga de Milho Verde UND 3 16 48 Unidade 3 

Farinha de Trigo g 100 16 1600 Kg 1,6 
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Fermento Químico g 6 16 96 Kg 0,096 

Leite de Soja ml 400 16 6400 L 6,4 

Ovos Unidade  3 16 48 Dúzia 4 

       Bolo de Cenoura sem Glúten / sem Lactose- Rende 10 porções Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Açúcar g 420 16 6720 Kg 6,72 

Cenouras g 270 16 4320 Kg 4,32 

Chocolate em Pó g 20 16 320 Kg 0,32 

Creme Vegetal g 40 16 640 Kg 0,64 

Farinha de Arroz g 100 16 1600 Kg 1,6 

Fermento Químico g 10 16 160 Kg 0,16 

Leite de Soja ml 10 16 160 L 0,16 

Ovos Unidade  3 16 48 Dúzia 4 

Sal g 4 16 64 Kg 0,064 

       

       Rosca Prestígio -  Rende 1 Porção Grande Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Adoçante em Pó g 40 20 800 Kg 0,8 

Água ml 250 20 5000 L 5 

Azeite de Oliva ml 50 20 1000 L 1 

Chocolate em Pó g 50 20 1000 Kg 1 

Creme Vegetal g 40 20 800 Kg 0,8 

Farinha de Trigo g 510 20 10200 Kg 10,2 

Fermento Biológico Seco g 10 20 200 Kg 0,2 

Leite de Coco ml 200 20 4000 L 4 

Ovos Unidade  3 20 60 Dúzia 5 

Sal g 10 20 200 Kg 0,2 

       Pudim sem Lactose - Rende 10 porções Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Açúcar g 30 16 480 Kg 0,48 

Leite Condensado de Soja Lata 1 16 16 Lata 16 

Leite de Soja ml 300 16 4800 L 4,8 

Ovos Unidade  4 16 64 Dúzia 5,333333333 

       Browne Vegano -  Rende 10 porções Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 
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Açúcar g 400 16 6400 Kg 6,4 

Água ml 240 16 3840 L 3,84 

Cacau em Pó g 65 16 1040 Kg 1,04 

Essência de Baunilha ml 5 16 80 L 0,083333333 

Farinha g 200 16 3200 Kg 3,2 

Fermento Químico g 6 16 96 Kg 0,096 

Óleo ml 240 16 3840 Lata 4,266666667 

Sal g 6 16 96 Kg 0,096 

       Torta de Maçã com Ricota Diet - Rende 10 porções Conversão 

Matéria Prima UM. Qts Quantidade  TOTAL UM.2 TOTAL3 

Adoçante em pó g 30 80 2400 Kg 2,4 

Amido  g 10 80 800 Kg 0,8 

Canela em pó g 3 80 240 Kg 0,24 

Laranja g 180 80 14400 Kg 14,4 

Leite em Pó ml 300 80 24000 L 24 

Limão g 70 80 5600 Kg 5,6 

Maçã g 600 80 48000 Kg 48 

Ovos Unidade 2 80 160 Dúzia 0,16 

Ricota g 300 80 24000 Kg 24 

 

Matéria prima Qunt. UM. Preço Qnt. T. TOTAL 

Açúcar 1 kg  R$             1,60  28,688  R$                           45,90  

Adoçante  1 kg  R$           65,70  6,72  R$                         441,50  

Água 1 L  R$             1,00  74,44  R$                           74,44  

Amido  1 kg  R$           13,00  0,8  R$                           10,40  

Azeite de Oliva 1 L  R$           40,00  1,32  R$                           52,80  

Cacau em Pó 1 kg  R$           19,00  1,32  R$                           25,08  

Calabresa 1 kg  R$             8,00  5,6  R$                           44,80  

Camarão 1 kg  R$           21,90  4,8  R$                         105,12  

Canela em pó 1 kg  R$           30,00  0,24  R$                             7,20  

Cebola 1 kg  R$             3,94  6,4  R$                           25,22  

Cenouras 1 kg  R$             2,69  4,32  R$                           11,62  

Coco ralado 1 kg  R$           33,80  4,8  R$                         162,24  

Creme Vegetal 1 kg  R$           10,00  5,28  R$                           52,80  

Espiga de Milho Verde 1 UND  R$             1,40  3  R$                             4,20  

Essência de Baunilha 960 ML  R$             9,90  0,083333333  R$                             0,83  

Farinha de Arroz 1 kg  R$             7,00  33,6  R$                         235,20  

Farinha de Linhaça 1 kg  R$           14,20  0,04  R$                             0,57  
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Farinha de Trigo 1 kg  R$             1,60  111  R$                         177,60  

Fécula de Batata 1 kg  R$             9,90  1,04  R$                           10,30  

Fermento Biológico Seco 1 kg  R$             8,40  5,36  R$                           45,02  

Gelatina Branca 1 kg  R$           60,00  0,192  R$                           11,52  

Iogurte Natural 1 L  R$             7,60  16  R$                         121,60  

Laranja 1 kg  R$             1,80  14,4  R$                           25,92  

Leite Condensado de Soja 1 UND  R$             8,60  16  R$                         137,60  

Leite de Coco 1 L  R$           13,26  7,2  R$                           95,47  

Leite de Soja em Pó 1 L  R$             3,00  11,36  R$                           34,08  

Leite em Pó 1 L  R$             4,50  45,6  R$                         205,20  

Limão 1 Kg  R$             3,69  5,6  R$                           20,66  

Maçã 1 Kg  R$             6,00  48  R$                         288,00  

Margarina 1 Kg  R$           10,90  1,44  R$                           15,70  

Mussarela 1 kg  R$           14,95  16,8  R$                         251,16  

Óleo 900ml 1 Lata  R$             2,65  12,08888889  R$                           32,04  

Ovo 1 Duzia  R$             2,30  26,804  R$                           61,65  

 Pimentão  1 kg  R$             3,89  4,8  R$                           18,67  

Polvilho Doce 1 kg  R$           10,00  28,08  R$                         280,80  

Presunto 1 kg  R$           11,95  11,2  R$                         133,84  

Carne Seca 1 kg  R$           26,00  4,8  R$                         124,80  

Queijo Provolone 1 kg  R$           28,56  1,6  R$                           45,70  

Queijo Gorgonzola 1 kg  R$           30,89  1,6  R$                           49,42  

Queijo Parmesão 1 kg  R$           54,34  2,4  R$                         130,42  

Ricota 1 kg  R$           10,08  24  R$                         241,92  

Sal 1 kg  R$             0,80  2,184  R$                             1,75  

Tomate 1 kg  R$             2,60  4,8  R$                           12,48  

 TOTAL           R$                     3.873,23  

      Bebidas Um. Preços Qnt. TOTAL 
 Água com gás 500ml  R$   0,89  50  R$                  44,50  

 Refrigerante 2L 2L  R$   2,99  100  R$               299,00  
 Refrigerante lata 330ml  R$   1,69  100  R$               169,00  
 Suco Delvalle 350ml  R$   3,99  50  R$               199,50  
 Suco SuFresh lata 350ml  R$   1,65  180  R$               297,00  
  TOTAL         R$            1.009,00  
 

      

      TOTAL DO ESTOQUE MENSAL          R$                     4.882,23  
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6.3 Custo Indireto 

O custo indireto será composto por, conta de água, luz e gás. Também foi calculado os gastos 

com água, luz e gás do primeiro ano, traçando um comparativo com a receita, foi encontrado 

uma razão entre eles respectivamente de 0,001492948 / 0,006512859 / 0,00137772. Aplicado 

esta razão nos seguintes 4 anos, estes valores foram atualizados anualmente. 

 

Segundo Sandro de Almeida e Jorge Gomes o gasto médio de água em padarias que tem até 

dois funcionários, sem considerar os entregadores, é de 94m³ de água por mês teremos um 

gasto total de R$ 298 por mês no primeiro ano. Segue tabela de reajuste anual. 

 
Água 298,00R$       479,84R$      690,78R$      690,78R$      930,70R$           

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5  
 

A conta de Luz foi calculada considerando o tempo de uso de cada equipamento, segue: 

 

Aparelhos Elétricos

Potência 

Média Uso/Mês 

Média

Utilização/D

ia Quant.

Consumo 

Médio 

Mensal (Kwh) 

Lâmpada Fluorescente Compacta - 23 W 23 22 10 2 10,12

Lâmpada Fluorescente Compacta - 15 W 15 22 10 2 6,6

Forno Microondas 1200 22 2 1 52,8

Batedeira 120 22 2 1 5,28

Liquidificador 300 22 0,5 1 3,3

Forno À Resistência Grande 1500 22 5 2 330

Multiprocessador 420 22 0,5 1 4,62

BATEDEIRA Industrial 500 22 2 1 22

Liquidifiador Industrial 800 22 1 1 17,6

Freezer Vertical 130 30 24 1 93,6

Ar-Condicionado 10.000 Btu 1350 22 10 2 594

Computador 180 22 8 1 31,68

 Impressora 180 22 0,1 1 0,396

 Estabilizador 180 22 8 1 31,68

Luz

1.203,68TOTAL  
 

Considerando que a custo da Kwh cobrado pela Ampla é de aproximadamente R$0,80, 

teremos um custo mensal de R$ 962,94, porém para como método conservador 

disponibilizaremos R$1.300,00 mensais. Segue o valor ajustado anualmente: 

 
Luz 1.300,00R$   2.093,28R$  3.013,47R$  3.013,47R$  4.060,11R$       

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5  
  

 

 

 



                                             
 

44 

 

 

Como apenas o fogão industrial utilizará gás, compraremos o gás tradicional residencial. 

Um fogão industrial gasta em média 0,32 m³/h por boca, considerando que as bocas serão 

utilizadas em uma média de 4h por dia, por 22 dias por mês, teremos um gasto de 28,16m³ por 

mês. O botijão de 13Kg contém 5,6m³, logo serão utilizados cerca de 5 botijões por mês. 

Sendo que cada botijão custa R$55,00, totalizando R$ 275,00 por mês. 

 

Segue o custo com gás mensal, reajustado ao longo dos 5 anos: 

 
Gás Natural 275,00R$       442,81R$      637,46R$      637,46R$      858,87R$           

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5  

6.4 Custo Fixo 

O custo fixo será composto pelo investimento inicial, custo com pessoal, conta de internet e 

telefone e o custo do contador. 

 

O investimento inicial é composto pela compra de equipamentos e móveis para cozinha e 

escritório, reforma, capital de giro e custo de abertura da empresa. Segue detalhamento: 

 

INVEESTIMENTO INICIAL 

    Equipamentos , móveis e utensilios 

Administrativa Preço Unitário Q Total 

Impressora multifuncional laser  R$               600,00  1  R$                  600,00  

No break  R$               450,00  1  R$                  450,00  

Telefone sem fio + 1 ramal  R$               199,00  1  R$                  199,00  

Monitor 15,6`  R$               299,00  1  R$                  299,00  

Computador Servidor  R$               900,00  1  R$                  900,00  

Periféricos  R$                  90,00  1  R$                     90,00  

Lixeira com pedal  R$                  25,00  1  R$                     25,00  

Estantes de aço  R$               200,00  2  R$                  400,00  

Software  R$            2.000,00  1  R$               2.000,00  

Mochila para entregas  R$               120,00  2  R$                  240,00  

Criação do Site  R$            3.000,00  1 3000 

SubTotal:  R$              8.203,00  

    
Mobiliario e equipamentos para área de cozinha Preço Unitário Q Total 

Estante de Alumínio  R$               100,00  3  R$                  300,00  

Assadeiras e Formas  R$               500,00  1  R$                  500,00  

Batedeira Comum  R$               200,00  1  R$                  200,00  

Batedeira Industrial  R$           2.500,00  1  R$              2.500,00  
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Mesa de trabalho  R$               600,00  1  R$                  600,00  

Freezer vertical 2 portas  R$           2.400,00  1  R$              2.400,00  

Forno refratário elétrico 90x90  R$           2.200,00  2  R$              4.400,00  

Fogão Industrial 4 bocas  R$               500,00  1  R$                  500,00  

Balança eletrônica 15 kg  R$               499,00  1  R$                  499,00  

Processador de alimentos 1000 w  R$               650,00  1  R$                  650,00  

Forno de microondas 25l  R$               400,00  1  R$                  400,00  

Rolo giratório inox 40 cm  R$               200,00  1  R$                  200,00  

Lixeira com pedal  R$               250,00  1  R$                  250,00  

Liquidificador Industrial  R$               400,00  1  R$                  400,00  

Panelas  R$               300,00  1  R$                  300,00  

Acessórios  R$           1.500,00  1  R$              1.500,00  

Ar Condicionado  R$           1.300,00  2  R$              2.600,00  

SubTotal:  R$            18.199,00  

 

 

Reforma do Local 

    

Reforma  R$                7.000,00  

  Registro da Empresa   

    

Registro da empresa  R$                3.500,00  

  Capital de Giro   

    

Capital de giro  R$              24.147,76  

  

  TOTAL DO INVESTIMENTO 

Equipamentos, móveis e Útensilios  R$              26.402,00  

Registro da empresa  R$                3.500,00  

Construção e Reforma R$ 7.000,00 

Capital de giro  R$              24.147,76  

TOTAL  R$              61.049,76  
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A empresa contratará 2 entregadores e 2 ajudantes de cozinha, assim sendo, segue os cálculos 

de custo: 

 

Cargo Q Salário FGTS  8% INSS 8% 13° 1/3 Férias Passagem Total

Entregador 2 1978,00 158,24 158,24 164,833333 54,9444 338,4 2.852,66R$       

Ajudante de Cozinha 2 1904,00 152,32 152,32 158,666667 52,8889 338,4 2.758,60R$       

5.611,25R$     

Total

valor da passagem Viagens por diaDias trabalhados no Mês

3,75 2 24

Considerando uma média de reajuste salarial de 9,71%

Total á ser pago pelo 

empregador 5.611,25     1 ano

10,8 169,20R$                       6.156,11     2 ano

6.753,86     3 ano

7.409,66     4 ano

8.129,14     5 ano

Total das Despesas Mensal 

Total das Despesas Mensal 

Total das Despesas Mensal 

Total das Despesas Mensal 

Total das Despesas Mensal 

Despesas com Pessoal

Total de despesas mensais

Cálculo da Passagem

180,00R$        

Desconto de 6% sobre o salário  

fúncionário

 
 

 

 

O custo da internet / telefone foi baseado em uma das ofertas da companhia VIVO/GVT, que 

cobra R$165,00 mensais pelo pacote de 25 Mega + Telefone fixo ilimitado para todo brasil. 

 

O custo de um contador para pequena empresa pode variar bastante, porém será considerado 

um custo mensal de R$ 1.000,00 com serviços contábeis. 

6.5 Impostos 

De acordo com o simulador do simples nacional disponível no site 

http://simplesnacional.atarde.uol.com.br/, a empresa pagará uma taxa de 5,47% de impostos 

sobre a receita no 1° e 2º anos e uma taxa de 6,84% no 3°, 4° e 5° ano de funcionamento. 

http://simplesnacional.atarde.uol.com.br/
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6.6 Formação do Preço de Venda 

 
 

Conforme identificado na pesquisa realizada, 24% dos cliente pagariam até 15% a mais do 

valor tradicional em um produto adequado para sua dieta, enquanto 35% dos respondentes 

pagariam até 10% a mais. Considerando tal resultado, será cobrado 15% a mais do valor do 

produto tradicional. 

 

Segue abaixo tabela comparativa: 

 

Salgados Valor do P. T. Valor de Venda 

Empadas (Rei do Mate) R$ 5,20 R$ 6,00 

Italianos (Rei do Mate) R$ 5,20 R$ 6,00 

Massa pré - assada de Pizza Integral 

(WICKBOLD) 

R$ 11,00 R$ 12,00 

Pão de forma Integral (WICKBOLD) R$ 7,75 R$ 9,00 

 

Doces Valor do P. T. Valor de Venda 

Bolo Fatia  R$ 4,50 R$ 5,20 

Brownie     R$ 5,50 R$ 6,00 

Manjar Branco de Iogurte com Calda de 

Frutas Vermelhas 

R$ 7,00 R$ 8,00 

Pudim  R$ 7,00 R$ 8,00 

Torta de Maça  R$ 7,00 R$ 8,00 
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6.7 Previsões financeira 

 

Após cálculos das receitas e custos foi possível construir um orçamento geral, subdividido nos 

itens: 

 

- Receitas 

a) Vendas; demonstrado anteriormente, foi calculado a partir do número de clientes e 

considerando quanto por mês cada um trará de receita. 

b) Serviços; não há. 

 

- Despesas 

a) Despesas Administrativas; inclui gastos com água, luz, gás, contador, internet/telefone. 

b) Despesas com Pessoal; é composto pelo custo mensal com os 2 entregadores e 2 ajudantes 

de cozinha. É importante ressaltar, que como a empresa composta por sociedade LTDA., as 

sócias não possuem pró-labore, é realizada a distribuição de lucros e decidido entre as sócias a 

parcela que será utilizada para reinvestimento. 

c) Estoque; composto pelo custo matérias-primas dos produtos a serem fabricados e o custo de 

compra dos produtos a serem revendidos. 

d) Impostos; os impostos foram calculados a partir da alíquota do simples nacional. 

e) Investimento Inicial; é composto pelo custo de compra dos equipamentos e móveis da 

cozinha e escritório, custo com reforma, valor de capital de giro e custo da abertura do 

negócio. 

 

Segue o fluxo de caixa dos primeiros 5 anos: 

 

Receitas Investimento Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receitas Totais R$ 199.605,11 R$ 321.406,59 R$ 462.695,11 R$ 462.695,11 R$ 623.398,40

Vendas R$ 199.605,11 R$ 321.406,59 R$ 462.695,11 R$ 462.695,11 R$ 623.398,40

Serviços R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Despesas R$ 62.849,76 R$ 184.172,02 R$ 264.659,78 R$ 355.894,95 R$ 363.764,55 R$ 463.003,18

Despesas 

Administrativas R$ 36.456,00 R$ 50.171,13 R$ 66.080,55 R$ 66.080,55 R$ 84.176,11

Despesas com Pessoal R$ 67.335,04 R$ 73.873,27 R$ 81.046,37 R$ 88.915,97 R$ 97.549,71

Estoque R$ 69.462,58 R$ 123.034,44 R$ 177.119,69 R$ 177.119,69 R$ 238.636,91

Impostos R$ 10.918,40 R$ 17.580,94 R$ 31.648,35 R$ 31.648,35 R$ 42.640,45

Investimento Inicial R$ 62.849,76

Fluxo -62.849,76 15.433,09 56.746,80 106.800,16 98.930,56 160.395,22

Payback no 3º ano.

TIR Selic VPL

79% 12,75% R$ 194.438,37

FLUXO DE CAIXA
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Ao observar o fluxo de caixa, pode-se perceber que o empreendimento apresenta bom tempo 

de payback e uma taxa de retorno interno alto. Também é possível perceber que os custos com 

estoque representa grande parte do custo total, é necessário dar importância na relação com 

fornecedores a fim de garantir os melhores preços na matéria-prima. 

 

Nas despesas não foram consideradas os custos com campanhas de marketing, elas serão 

financiadas através do lucro, de acordo com o consentimento das duas sócias, parte do lucro 

será dividido entre elas e outra parte será utilizada para reinvestir no negócio. 

 

Como pretende-se utilizar recursos de terceiros para financiar parte do investimento inicial 

para abrir a empresa, também foi calculado o impacto da utilização do financiamento 

oferecido pelo BNDS pra pequenas empresas, segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas Investimento Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receitas Totais R$ 199.605,11 R$ 321.406,59 R$ 462.695,11 R$ 462.695,11 R$ 623.398,40

Vendas R$ 199.605,11 R$ 321.406,59 R$ 462.695,11 R$ 462.695,11 R$ 623.398,40

Serviços R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Financimento R$ 31.424,88

Despesas R$ 62.849,76 R$ 201.351,71 R$ 270.718,71 R$ 342.714,98 R$ 337.656,49 R$ 420.020,90

Despesas Administrativas R$ 36.456,00 R$ 36.456,00 R$ 36.456,00 R$ 36.456,00 R$ 36.456,00

Despesas com Pessoal R$ 67.335,04 R$ 73.873,27 R$ 81.046,37 R$ 88.915,97 R$ 97.549,71

Estoque R$ 69.462,58 R$ 123.034,44 R$ 177.119,69 R$ 177.119,69 R$ 238.636,91

Impostos R$ 15.169,99 R$ 24.426,90 R$ 35.164,83 R$ 35.164,83 R$ 47.378,28

Parcela do Financiamento R$ 12.928,10 R$ 12.928,10 R$ 12.928,10

Investimento Inicial R$ 62.849,76

Fluxo -31.424,88 -1.746,59 50.687,87 119.980,13 125.038,62 203.377,51

Custo Financeiro: TJLP (Taxa de 

Juros de Longo Prazo) 6%  ao ano

ii) Remuneração do BNDES: 3% ao anoiii) Taxa de Intermediação 

Financeira: 0,1% ao anoiv) Remuneração da instituição 

financeira: 4% ao ano

Total de Juros ANUAL 13,10%

TIR Selic VPL

117% 12,75% R$ 247.973,60

Payback no 2° ano.

FLUXO DE CAIXA

Financiamento BNDS
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Podemos observar que a utilização de recurso de terceiros diminui o caixa, por outra lado há 

um aumento da taxa de retorno interno. Sendo assim, consideramos uma vantagem a utilização 

do empréstimo. 

 

Também foram considerados cenários otimistas e pessimistas para o empreendimento, em que 

no cenário positivo haveria um aumento de 15% e a despesa teria uma queda de 10%, neste 

caso teríamos o seguinte resultado. Um aumento considerável na TIR, neste cenário a empresa 

se tornaria extremamente lucrativa e atrativa para investidores. 

 

Payback no 1º ano.

TIR Selic VPL

174% 12,75% R$ 516.224,05  
 

Já no cenário negativo, a empresa teria um aumento de despesas de 15% e uma queda na 

receita de 10%, neste caso o resultado seria: 

 

Payback no 4º ano. 
 

   TIR Selic VPL 

9% 12,75% -R$ 11.139,34 

 

 

A empresa sobreviveria ao cenário pessimista, porém não apresentaria atratividade para 

investidores, mantendo uma TIR abaixo do rendimento da Selic. 

 

 

7 Conclusão: 

 

O empreendimento idealizado apresenta vantagem competitiva e retorno financeiro viáveis, e 

apesar do momento de crise financeira, demonstra chances de sucesso. As pesquisas de 

mercado apontam o crescimento do setor, e apesar das barreiras tecnológicas de produção, 

com o esforço de nutricionistas e gestores é possível produzir os alimentos que o público-alvo 

almeja.  

 

Quanto à previsão de receita, que foi baseada na fatia de mercado, buscou ser conservadora, 

considerando uma fatia mínima de adesão no mercado. Porém, através das ações de marketing, 

a empresa planejou um intensivo e contínuo aumento na adesão de novos clientes. 

Os custos foram calculados meticulosamente, considerando o aumento dos custos diretos e 

indiretos ao longo dos anos, a fim estabelecer um equilíbrio entre receita e custo.  
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A rentabilidade do projeto é boa, é importante reforçar que o custo do estoque é fator chave 

para manter o negócio saudável. Para concluir, acredito que o mercado irá crescer a longo 

prazo, conforme vem acontecendo nos EUA e Alemanha, sendo assim uma oportunidade de 

construir um negócio sólido. 
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