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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

A inserção da mulher no mercado de trabalho e o aumento da renda familiar, aliados a 

falta de tempo e a busca pela praticidade fazem com que o mercado de alimentação fora do lar 

cresça cada vez mais. Atualmente, segundo a ABRASEL RJ,  37% da renda familiar é 

destinada a alimentação fora do lar, sendo o almoço a principal refeição. Com mais 

informações, o consumidor está mais consciente e a procura de uma alimentação mais 

saudável.  

Pensando nisso, o restaurante Fresh Foods traz uma proposta diferente buscando 

suprir as necessidades dos consumidores ofertando comida saudável, fresca e saborosa com a 

praticidade e rapidez de um Fast food. Tem o almoço, como serviço principal, mas também 

contará com sucos, vitaminas e wraps em seu cardápio.  

O restaurante terá uma área de 150 m² e se localizará em um local estratégico no 

centro comercial de Volta Redonda- RJ, funcionará de segunda à sábado das 10h às 19h. 

Proporcionará aos seus clientes um ótimo e confortável ambiente com dois andares, sendo que 

o primeiro com refrigeração a ar condicionado e no segundo ao ar livre. 

O projeto apresenta uma boa viabilidade, mesmo com um investimento inicial 

relativamente alto de R$ 429.233,00 , segundo análise realizada no projeto o restaurante terá 

um crescimento em torno de 20% ao ano, e obterá retorno sobre os investimentos de 81,20% 

já partir do primeiro ano. 

 

2 DIAGNOSTICO DE AMBIENTE MACRO ECONÔMICO 

 

 O ambiente macro econômico está sempre em mutação e na percepção de Marcelo 

Neri, pesquisador do Centro Políticas Sociais (CPS) da Fundação Getúlio Vargas, percebe-se 

que desde o ano de 2012 até 2014, mais de 12 milhões de pessoas farão parte da classe média 

com o aumento de suas rendas. Aproximadamente 7,7 milhões de pessoas entrarão para as 

classes A e B. Entre 2003 e 2011, 40 milhões de pessoas farão parte da classe média, com 

renda familiar de 1.700,00 reais. Gerando assim uma mudança na forma de consumo das 

classes sociais. 

 Na hora de consumir, a decisão das classes tende a diminuir, tanto as classes mais altas 

A e B, e as classes média C e D desejam obter produtos que tenham mais qualidade, e levando 

em conta o crescimento da renda da classe média, a classe C tem a mesma chance de escolher 

os produtos escolhidos pela classe superior. Deixando explicito que o aumento do poder 
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aquisitivo das classes sociais irá afetar diretamente a produtividade de micro e pequenas 

empresas (NERI, 2010).  

 Segundo o trabalho apresentado pela Ernst & Young com a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), a Copa do Mundo de 2014 (Brasil sustentável, 2010) vai produzir um impacto sócio 

econômico no país, com um efeito cascata nos investimentos realizados fazendo a economia 

crescer sendo capaz de quintuplicar o total de aportes aplicados diretamente na concretização 

do evento e afetando positivamente diversos setores. Injetando R$ 112,79 bilhões na 

economia brasileira, o evento fará uma produção em cadeia de efeitos indiretos e induzidos. 

 Assim, o País movimentará R$ 142,39 bilhões adicionais no período 2010-2014, 

gerando 3,63 milhões de empregos-ano e R$ 63,48 bilhões de renda para a população, o que 

vai impactar o mercado de consumo interno. As cadeias produtivas que serão afetadas são a 

de perfil micro e pequenas empresas, destacando-se a parte de serviços, de turismo, de 

alimentação e bebidas. Adicional a este incentivo, foi criado um portal na internet que vai 

simplificar os processos de abertura e fechamento de empresas no Brasil, possibilitando o 

registro ou encerramento de firmas com prazo máximo de cinco dias em 95% dos casos. 

 A presidente Dilma reconheceu que atualmente o processo de abrir empresas no país é 

uma “via sacra”, em que se faz necessário comparecer a vários balcões, apresentar inúmeros 

documentos e cumprir exigências redundantes, com elevado gasto de tempo e dinheiro (Folha 

de São Paulo, 2013). Assim a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, criada pelo governo no 

ano de 2013 com a missão de reduzir a burocracia enfrentada pelo setor, implantou a Rede 

Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 

(Redesim) para agilizar os processos. 
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Figura 1: Portal do Empreendedor. 

Fonte: Redesim. 

 Diante do que foi mostrado pode-se concluir a existência de uma atmosfera próspera 

para a abertura de uma micro empresa no ano de 2014. 
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PARTE I – APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

3 A EMPRESA 

 

A empresa oferece uma nova proposta de fast food, onde o restaurante Fresh Foods, 

irá atuar no segmento gastronômico para o setor varejista, ofertando sempre uma alimentação 

rápida e nutritiva com comidas saudáveis, frescas e saborosas. 

Funcionará em horário comercial das 10h às 19h. Tem como serviço principal o 

almoço servido no local, com quatro opções de pratos executivos, a montagem da salada mais 

um grelhado ou opções prontas em embalagens para levar como saladas e saladas de frutas. 

Abrange também o horário após o almoço, oferecendo sucos e vitaminas funcionais, açaí, 

sanduíches naturais, wraps e doces dietéticos e especiais sem glúten e sem lactose. Sua 

localização será no centro comercial de Volta Redonda – RJ. 

 

3.1 MISSÃO 

 

Tendo como função estabelecer a razão de ser da empresa bem como seu 

posicionamento estratégico (OLIVEIRA, 2001), a missão do Fresh Foods é oferecer comida 

saudável e funcional, da melhor qualidade e sabor com a rapidez de um fast food em um 

ambiente agradável e confortável. Contribuir para a formação de uma sociedade mais 

saudável e sustentável, baseada no equilíbrio entre boa alimentação e o respeito entre as 

pessoas e o meio ambiente. 

 

3.2 VISÃO 
 

Para Oliveira (2001) “a visão pode ser considerada como os limites que os principais 

responsáveis pela empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo , é 

uma abordagem mais ampla” , sendo assim  a Fresh Foods tem como visão se tornar uma 

empresa de renome não só na cidade, mas em toda região. E ser reconhecida pela qualidade 

de seus serviços e pelo ideal de uma sociedade mais saudável e sustentável. 
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3.3 VALORES 
 

Compromisso: Com o cliente, propiciando um produto de qualidade e bom gosto 

como o oferecido. 

Integridade: Promover dignidade, equidade e honestidade entre nossa equipe de 

trabalho e assim consequentemente entre nossos clientes 

Ética: Não só com o cliente como também com o grupo de colaboradores e na relação 

com os sócios, respeitando valores e princípios de cada um. 

Profissionalismo: Na agilidade do atendimento e no uso de produtos de boa 

procedência. 

Responsabilidade: Sempre ofertar alimentos que farão bem a saúde e trarão qualidade 

de vida ao consumidor, sempre se preocupando com sua relação ao meio ambiente. 

Inovação: A proposta de um restaurante de comida de qualidade e saudável com a 

praticidade e rapidez de um fast food. 

 

3.4 OBJETIVO E METAS 
 

3.4.1. OBJETIVOS 

 

− Se tornar referência em qualidade de serviço e atendimento 

− Satisfazer o cliente com uma ideia nova de alimentação saudável e gostosa. 

− Conquistar sempre novos clientes e manter esta clientela fixa 

− Obter receita para sócios. 

 

3.4.2. METAS  

 

− Atingir metas de produção 

− Obter a possibilidade de introduzir novidades mensalmente. 

− Ampliar a rede de lojas em outros bairros e também cidades. 

− Ampliar área de alcance de serviço via entregas delivery. 

4 ASPECTOS LEGAIS 
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O restaurante Fresh Foods terá personalidade jurídica, a partir do seu registro. Será 

uma empresa de serviços e de sociedade limitada, na qual os dois sócios terão o mesmo 

percentual da empresa, 50%. 

Um contador será contratado para orientações sobre legislação civil e tributária 

pertinente ao negócio e efetuar o registro da empresa.  

Etapas do Registro segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE, 2007) 

a) Registro da empresa nos seguintes órgãos: - Junta Comercial; - Secretaria da 

Receita Federal (CNPJ); - Secretaria Estadual de Fazenda; - Prefeitura do Município para 

obter o alvará de funcionamento; - Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (a empresa 

ficará obrigada a recolher por ocasião da constituição e até o dia 31 de janeiro de cada ano, a 

Contribuição Sindical Patronal); - Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no 

sistema “Conectividade Social – INSS/FGTS”. - Corpo de Bombeiros Militar. 

b) Visita à prefeitura da cidade onde pretende montar o estabelecimento para fazer a 

consulta de local e obtenção do alvará de localização;  

c) Obtenção do alvará de licença sanitária - adequar as instalações de acordo com o 

Código Sanitário (especificações legais sobre as condições físicas). No âmbito federal a 

fiscalização cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que delega esta atribuição às 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde respectivas. O empreendedor deverá verificar 

junto aos órgãos Estaduais e Municipais de meio ambiente as exigências ambientais 

aplicáveis à atividade. Além das exigências normais para a abertura do empreendimento é 

vital não esquecer que são as Prefeituras Municipais que determinam onde se pode estacionar, 

controlam os níveis de ruído, permitem ou não mesas nas calçadas, fiscalizam o cumprimento 

das normas de higiene e das questões de segurança como portas de emergência, porta corta-

fogo e extintores, sinalização de saídas, isolamento acústico, área externa para lixo, acesso e 

WC para portadores de deficiências, etc. 

 Para isso serão necessários os seguintes documentos: 

− Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários; 

− Inscrição como microempresa no Regime Simplificado do ICMS; 

− Alvará de Funcionamento e Alvará da Vigilância Sanitária, obtidos na Prefeitura 

Municipal; 

− Solicitação da vistoria das Condições de Segurança e Proteção Contra; 

− Incêndio, feita no Corpo de Bombeiros; 
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− Registro no Sindicato Patronal; 

− Impressão de Notas Fiscais. 

5 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 

 Em relação à legislação Federal aplicável a este segmento de negócio destacamos:  

− A Resolução RDC n.º 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas 

para serviços de alimentação, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do 

alimento preparado.  

− Decreto 3.179/1999 que dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. - Lei n°. 

9610 de 19 de fevereiro de 1998, disponível no site da Presidência da República do 

Brasil, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Os 

estabelecimentos que utilizam músicas em suas dependências estão obrigados a pagar 

direitos autorais ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação), que representa os 

autores na cobrança de seus direitos.  

− A Lei 2.136 de14 Ideais de Negócios - restaurante-natural 11/05/1994 e o Decreto 

12.922 de 19/05/1994 regulamentaram a existência de uma área específica para 

fumantes.  

− A Portaria 1428/93 do Ministério da Saúde estabelece a obrigatoriedade para todos os 

estabelecimentos que manipulam produtos alimentícios implantarem o sistema PAS 

(antigo APACC). As Boas Práticas de Fabricação são pré-requisitos fundamentais.  

− A Portaria 368/97 do Ministério da Agricultura estabelece os requisitos gerais 

(essenciais) de higiene e de boas práticas de elaboração de alimentos para o consumo 

humano. 

− A manipulação e a montagem de cardápios alimentares devem ser realizadas por 

profissionais tecnicamente qualificados. Poderão ser encontrados na Resolução CFN 

n.º 218, de 25 de março de 1999, do Conselho Federal de Nutricionistas – CFN, os 

critérios da Responsabilidade Técnica exercida pelo nutricionista, seu compromisso 

profissional e legal na execução de suas atividades, compatível com a formação e os 

princípios éticos da profissão, visando à qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

Destaca-se a Resolução CFN n.º 378, de 28 de dezembro de 2005, também do 
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Conselho Federal de Nutricionais – CFN, que dispõe sobre o registro e cadastro de 

Pessoas Jurídicas nos Conselhos Regionais de Nutricionistas e dá outras providências.  

− O Conselho Federal de Administração delibera através da Lei n.º 4.769 de 09 de 

setembro de 1965 e do Decreto n.º 61.934 de 22 de dezembro de 1967 que toda 

empresa, cujo objetivo social se enquadre nas áreas de atuação privativas da 

Administração é obrigada a se registrar no Conselho Regional de Administração 

conforme sua localização. Recomenda-se consulta formal junto ao Conselho Regional 

de Administração, uma vez que o fornecimento de alimentos com mão-de-obra 

encontra-se sob o código D020, na relação das áreas de atuação privativas da 

Administração.  

− Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal n°. 8.078 de 11/09/1990 e Decreto 

Federal nº. 2.181 de 20 de março de 1997.  

− É importante observar, também, que a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 

da Criança e do Adolescente, disponível no site da Presidência da República 

Federativa do Brasil, proíbe a venda à criança ou ao adolescente de bebidas alcoólicas 

dentre outros itens.  

 O SEBRAE local poderá ser consultado para orientação. 

 

6 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 
 

De acordo com a Receita Federal, o Simples Nacional é um regime compartilhado de 

arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicada às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. Além de unificar e simplificar o recolhimento dos tributos, prevê isenção para 

as exportações e permite desconto dos tributos pagos antecipadamente por substituição 

tributária e do ISS retido na fonte e a adequação da carga tributária conforme o ramo de 

atividade da empresa e volume de faturamento de acordo com a tabela em anexo.  

 Características principais do Regime do Simples Nacional: 

− Ser facultativo; 

− Ser irretratável para todo o ano-calendário; 

− Abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a 

Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da 

pessoa jurídica (CPP); 

− Recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - 

DAS; 
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− Disponibilização às ME/EPP de sistema eletrônico para a realização do cálculo do 

valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro de 2012, para constituição 

do crédito tributário; 

− Apresentação de declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e 

fiscais; 

− Prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que 

houver sido auferida a receita bruta; 

− Possibilidade de os Estados adotarem sublimites para EPP em função da respectiva 

participação no PIB. Os estabelecimentos localizados nesses Estados cuja receita bruta 

total extrapolar o respectivo sublimite deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente 

ao Estado ou ao Município. 

 

7 ANÁLISE SWOT  
 

Tratando-se de uma relação que aponta os pontos fores, fracos, as oportunidades e as 

ameaças na empresa, a análise SWOT tem o intuito de fazer com que a empresa tenha 

percepção do mercado que está inserida e a realidade diante dos desafios. Para Fagundes 

(2010), modelo da "Matriz SWOT", surgiu na década de 1960, em discussões na escola de 

administração, que começaram a focar a compatibilização entre as "Forças" e "Fraquezas" de 

uma organização, sua competência distintiva, e as "Oportunidades" e "Ameaças". 

Ameaças: Alta concorrência no ramo alimentício, surgimento de novos concorrentes 

que ofereçam serviços semelhantes, falta de habito das pessoas em comer comida saudável, 

aumento da taxa de juros e inflação, mudanças climáticas, podem afetar safras e causar alta 

dos preços de alimentos e hortaliças.   

Oportunidades: Crescimento do mercado consumidor em busca de opções mais 

saudáveis, aumento crescente da demanda, poucos concorrentes direto, popularidade do tipo 

de alimentação devido à mídia. 

Força: Qualidade dos produtos e serviços, atendimento personalizado ao cliente, 

equipe treinada e motivada, localização estratégica do restaurante. 

Fraquezas: Falta de experiência anterior no ramo, investimento alto. 
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Figura 2: Análise SWOT.  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

8 BARREIRAS DE ENTRADA 
 

As barreiras de entrada consistem em um conjunto de fatores que dificultam a entrada 

de novos concorrentes para dividir o mercado, ou seja, é uma restrição ou impedimento à 

entrada de novas empresas.  

Foram identificados como barreiras: restaurantes e lanchonetes existentes no bairro, 

nos bairros próximos e no shopping Center, pois estes já detêm parte do mercado; alto 

investimento tanto em equipamentos quanto com treinamento de qualificação de pessoal, altos 

custos iniciais; técnica e tecnologia de produção de alimentos; barreiras fiscais e legais; falta 

de experiência em gerenciar estoques perecíveis, o que deve ser levado em conta, pois em um 

restaurante é de extrema importância um estoque de alimentos bem gerenciado, pois 

alimentos perecíveis têm um prazo de validade muito curto.  

9 BARREIRAS DE SAIDA 
 

As barreiras de saída são conjuntos de fatores que dificultam a empresa de sair de um 

mercado.  Entre as barreiras de saída mais comuns podemos citar: obrigações legais ou morais 

com consumidores, credores e funcionários, custo da desativação das operações, gastos 
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fiscais, desgaste de imagem, baixo valor de recuperação de ativos, e, além disso, há também 

barreiras emocionais, que são sentidas pelos sócios, colaboradores e até consumidores. 

A barreira emocional diz respeito ao interesse dos gestores em continuar com as 

operações por razões que vão além das razões econômicas, como preservar a imagem da 

empresa, status e até mesmo por orgulho. 
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PARTE II – RECURSOS HUMANOS 
 

10 OS EMPREENDEDORES 
 

 O empreendimento contará com duas sócias responsáveis cada uma por 50% da 

empresa.  

− Cristiane Sayuri Shimoda, graduanda em Administração de Empresas pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF), de Volta Redonda, há cinco anos trabalha no 

empreendimento familiar, situado na região na qual se pretende abrir o restaurante. 

− Cristina Akemi Shimoda, graduanda em Administração de Empresas pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF), de Volta Redonda, há seis anos trabalha no 

empreendimento familiar, situado na região na qual se pretende abrir o restaurante.  

 

10.1 EQUIPE GERENCIAL  
 

 A equipe gerencial será formada pelas duas sócias do negócio, e ambas trabalharão na 

empresa, sendo administradoras responsáveis diretas pela tomada de decisão e definição da 

estratégia. A divisão das atividades foi realizada da seguinte forma: 

− Gerente de Marketing: Organiza e dirige os programas mercadológicos da empresa, 

avalia o desempenho de produtos existentes e coordena estudos sobre lançamento de 

novos produtos, acompanha a evolução do mercado e identifica novas oportunidades 

de negócios, define planos estratégicos de marketing.  

 Responsável: Cristiane 

− Gerente Financeiro: Análise, planejamento e controle financeiro, tomada de decisão de 

investimento, financiamentos, controle contábil de empresa terceirizada. 

 Responsável: Cristina  

− Gerente de Operações: Coordena a estrutura operacional da empresa, verifica as 

demandas das diretorias, alinhando-as, buscar soluções para eventuais problemas, 

dando suporte às diretorias e aos terceirizados quando necessário, verificar qualidade 

prestação de serviços e terceirizados. 

 Responsável: Cristina 

− Gerente de RH: Acompanhara o desenvolvimento da equipe e apoiara gestores na 

gestão das pessoas através de orientação. Responsável pela organização do quadro de 

colaboradores. 

 Responsável: Cristiane 
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10.2 EQUIPE OPERACIONAL 
 

A Equipe Operacional é subordinada a Equipe Gerencial e está organizada conforme o 

organograma abaixo. 

 
Figura 3: Organograma. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

− 1 Nutricionista 

− 2 cozinheiras 

− 2 auxiliares de cozinha 

− 1 caixa 

− 4 atendentes (sendo 2 no balcão e 1 em cada salão) 

 

11 PARCERIAS 
 

A iniciativa de parcerias é importante tanto para a divulgação da marca como meio de 

atrair novos clientes e fidelizá-los. Em um mercado altamente competitivo, a parceria torna-se 

um bom diferencial competitivo. 

− Enxerga-se grande possibilidade de parcerias com: 

− Academias; 
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− Centros esportivos; 

− Clubes; 

− Studios de pilates e yoga;  

− Escritórios e Estabelecimentos Comerciais; 

− Universidades; 

− Cursos. 
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PARTE III – PLANO DE OPERAÇÕES 

12 APRESENTAÇÃO DOS ITENS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS 
 

O restaurante Fresh Foods será instalado em ótimo ponto, no centro comercial da 

cidade de Volta Redonda e o horário de atendimento será de 10h às 19h terá como principal 

serviço o almoço que será servido das 11h às 15h, além de lanches, doces, sucos e vitaminas 

durante todo o expediente. 

Por ser um restaurante de “comida rápida” no modelo fast food, o cardápio foi 

elaborado de forma a otimizar o atendimento.  

O cardápio será composto por: 

− 4 opções de pratos executivos;  

− Pratos customizados no qual os clientes escolhem a salada mais uma opção de 

grelhado podendo ser: 

• Frango; 

• Bife; 

• Peixe; 

• Hambúrguer de soja. 

− Saladas diversas; 

− Sanduíches naturais; 

− Wraps; 

− Sucos e Vitaminas; 

− Saladas de fruta e açaí na tigela; 

− Doces dietéticos e light. 

A maior parte dos alimentos servidos serão naturais e frescos, por isso para prepará-los 

serão necessários os seguintes equipamentos: 

− Fogão industrial de seis bocas; 

− Micro-ondas; 

− Liquidificador Industrial; 

− Multi processador de alimentos; 

− Batedeira; 

− Geladeira; 

− Freezer horizontal; 
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− Panelas; 

− Utensílios de cozinha; 

− Vitrines Geladas; 

− Balança eletrônica;  

− Extrator de suco; 

− Estufa para salgados; 

− Máquina de Gelo; 

− Chapa.  

A prestação de serviço de alimentação se dará: 

1) O cliente chegará até o estabelecimento e dirigirá até o balcão de pedidos para fazer 

seu pedido; 

2) A atendente registrará o pedido e passará a cozinha; 

3) Feito o pedido, o cliente efetuará o pagamento; 

4) A atendente disponibilizará uma senha; 

5) Quando o pedido estiver pronto, a atendente chamará a senha para que o cliente venha 

até o balcão retirar seu pedido. 

 

13 APRESENTAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA E DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 
 

O restaurante Fresh Food terá 10 mesas com 4 lugares, sendo assim, só conseguirá 

atender 40 clientes ao mesmo tempo (não consideramos os pedidos para viagem para 

simplificar o cálculo), partindo do pressuposto de que cada pessoa leva em média 30 minutos 

para fazer sua refeição, já que a maioria está trabalhando e em horário de almoço, em um dia 

o restaurante produzirá 320 pratos.  

As atividades praticadas no Fresh Food serão as de um restaurante comum, como 

controle de estoque, preparação de alimentos, atendimento ao cliente etc. Por ser um 

restaurante nos moldes de um fast food, será preciso organizar as atividades e tarefas de forma 

a torná-las facilmente gerenciáveis, sem falhas de procedimentos ou demora no atendimento. 

Para isso será preciso organizar um plano operacional para a padronização de tarefas e 

controle das mesmas. Haverá na cozinha uma cartilha explicativa com modo de preparo de 

tudo o que seerá servido no estabelecimento. 

Segue a lista das tarefas com seus respectivos procedimentos: 
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1- Cozinha  

As atividades serão desempenhadas pelos 2 auxiliares de cozinha e pelo 

cozinheiro/chef, com supervisão direta da equipe gerencial conforme o quadro a seguir: 
 

Responsável Atividade Procedimento 

Auxiliares de 

Cozinha 

Limpeza da 

Cozinha 

Higienizar a mesa, balcão, pia e chão ao fim de cada 

turno. 

Auxiliares de 

Cozinha 

Arrumação do 

Estoque 

Separar os alimentos por data de validade, 

perecíveis ou não, necessidade de refrigeração etc. 

Chef/ 

Cozinheiro 

Recebimento de 

matéria prima 

Conferir o pedido entregue, quantidade e qualidade. 

Auxiliares de 

Cozinha 

Controle Visual do 

Estoque 

Atentar para a falta de produtos ou possíveis 

produtos com a validade a vencer. 

Auxiliares de 

Cozinha 

Preparação dos 

Ingredientes 

Cortar legumes, verduras, frutas e tudo que será 

requisitado pelo cozinheiro para a preparação dos 

pratos, antes da abertura do estabelecimento e 

quando requisitado pelo cozinheiro. 

Chef/ 

Cozinheiro 

Preparação dos 

pratos 

Ficar atento aos pedidos, se anteceder a demanda 

para que não haja atraso na preparação dos pratos e 

seguir o modo de preparo da cartilha. 

Auxiliares de 

Cozinha 

Preparação de 

vitaminas, sucos e 

shakes 

Ficar atento aos pedidos, preparar o pedido de 

acordo com o modo de preparo na cartilha. 

Figura 4: Quadro de Tarefas e Procedimentos da Cozinha 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

2- Salão 

 

As atividades serão realizadas pelos atendentes e pelo caixa, com supervisão direta da 

equipe gerencial, conforme o quadro 2: 
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Responsável Atividade Procedimento 

Caixa Receber e controlar a entrada de 

dinheiro 

Calcular o valor do pedido, receber o 

dinheiro e gerar uma senha. 

Atendentes do 

balcão 

Receber pedidos dos clientes Ajudar o cliente a escolher seu pedido, 

tirar possíveis dúvidas e passar o pedido 

a cozinha. 

Atendentes do 

salão 

Responsável pela limpeza e 

ordem do salão e atendimento 

ao cliente 

Retirar as bandejas, limpar as mesas, 

salão e atender o cliente quando 

solicitado. 
Figura 5: Quadro de Tarefas e Procedimentos da Cozinha 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

14 APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 
 

O layout foi desenvolvido por um arquiteto, com o objetivo de se conseguir uma 

estrutura moderna e ampla.   

 

14.1 LAYOUT  
 

 
Figura 6: Corte. 

Fonte: Arquiteto Andre Ferreira. 
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Figura 7: Planta Baixa. 

Fonte: Arquiteto Andre Ferreira. 

 

14.2 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
 

A instalação contará com dois andares, sendo o primeiro dividido em dois ambientes. 

Assim que o cliente entra, se deparará com um balcão para pedidos e o caixa. No segundo 

ambiente ele encontrará um local agradável com mesas e cadeiras para fazer sua refeição, 

podendo escolher também a área descoberta.  
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Figura 8: Projeção da Instalação 

Fonte: Arquiteto André Ferreira 

 

14.3 LOCALIZAÇÃO 

 

O restaurante se localizará num ponto estratégico no centro comercial de Volta 

Redonda – RJ 

Para Henrique Carneiro, presidente do Metalsul (Sindicato das Indústrias 

Metalmecânicas do Médio Paraíba), o Sul Fluminense vem se destacando, por conter um 

elevado polo industrial, pela sua arrecadação de impostos, pelos mais de 75 mil postos de 

trabalho gerados na indústria, além dos investimentos privados, que ultrapassam os R$ 14 

bilhões de reais para os próximos três anos. 

Segundo Henrique, “É importante ressaltar que o fortalecimento de uma região está 

diretamente ligado à interação proativa e de qualidade entre as suas pequenas, médias e 

grandes empresas, sem que com isto tenha-se o sentimento de privilégios ou reservas de 

mercado” (FIRJAN, 2012). 

Segundo Júlio Bueno (secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico), desde 

2011, já foram anunciados diversos investimentos para a região, como a instalação das 

empresas Nissan, em Resende, e Hyundai, em Itatiaia; além da ampliação das empresas MAN 

Latin America e PSA Peugeot Citroën, assim a mudança de cenário na região é evidente pois 

em 2007 a indústria do Sul do estado estava em depressão e, hoje, o que vemos é um claro 

crescimento. Para ele, não há nada mais efetivo do que a articulação do poder de negócios 

entre micro e pequenas empresas com as multinacionais. (2012, FIRJAN) 
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Estando entre as 10 cidades com melhor índice IDHM (longevidade, educação e 

renda), Volta Redonda, segundo dados da Coordenadoria de Indústria, Comércio e Turismo 

da cidade, tem tido alto número de criação de empresas no município, com o saldo positivo, 

registrando 899 empresas que se estabeleceram na cidade, contra 89 que foram desativadas. 

Neste levantamento, o setor de prestação de serviços é o que mais se destaca no município, 

com a instalação de 447 novos empreendimentos contra 36 que foram fechados (Jornal Diário 

do Vale, 2012). Portando foi escolhida Volta Redonda como sede do Restaurante Fresh 

Foods por ser uma cidade que se destaca em relação as outras da região sul fluminense devido 

a seu crescimento populacional e sua economia. Além de possuir a Companhia Siderúrgica 

Nacional, tem também a localização privilegiada estando a 134 km do Rio de janeiro e a 310 

km de São Paulo.  

Dentre os bairros da cidade, a Vila Santa Cecilia localizada na Zona Central de Volta 

Redonda com cerca de 1 km² de área, possui a parte comercial mais moderna e diversificada 

de todo o Sul Fluminense, sendo um dos atrativos do município juntamente com o centro de 

lazer. Encontra-se lá, os dois principais shopping centers da cidade, mais de 5 prédios 

comerciais e uma Universidade Federal. Devido a esta concentração, nos últimos 5 anos 

foram construídas mais de 6 academias e 6 studios de atividades físicas neste bairro, sendo 

assim um ótimo local para a abertura do restaurante Fresh Foods. (Shimoda, 2014) 

 

 
Figura 9: Localização. 

Fonte: Google Maps. 
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15 FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
 

 
Figura 10: Fluxograma de Produção e Prestação de Serviço. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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PARTE IV - PLANO DE MARKETING 
 

 De acordo com Las Casas (2001) o Plano de Marketing é uma ferramenta de gestão, 

que estabelece objetivos, metas e estratégias do composto de marketing em sintonia com o 

plano estratégico geral da empresa. Deve ser regularmente atualizada, pois permite analisar o 

mercado, adaptando-se às suas constantes mudanças e identificando tendências. 

 Para o SEBRAE – MG (2005) o plano de marketing tem o objetivo de orientar a 

elaboração de ações detalhadas e direcionadas ao mercado de atuação que possibilitem a 

captação de clientes, o aumento das vendas e da lucratividade do negócio. Por meio dele é 

possível definir resultados a serem alcançados e formular ações para atingir competitividade.

 

  

16 PLANEJAMENTO 
 

 Para o SEBRAE-MG a etapa do planejamento define onde a empresa quer chegar. E 

para isto é necessário uma análise do mercado de atuação, definir o público-alvo as metas a 

serem alcançadas e as ações para o alcance do objetivo.  

 

16.1 ANÁLISE DE AMBIENTE 
 

 O sucesso do Plano de Marketing está diretamente ligado a Análise de Ambiente, 

afirma o SEBRAE-MG, pois é através da análise, que os caminhos do Plano de Marketing 

serão determinados e o sucesso do negócio será alcançado. A análise de ambiente deve incluir 

todos os fatores relevantes que podem exercer pressão direta ou indireta sobre o negócio.  

Tais como: 

 FATORES ECONÔMICOS 

 De acordo com o relatório divulgado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em 

janeiro de 2014, a projeção do crescimento mundial para 2014, elevou de 3,6% para 3,7% mas 

a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil caiu 0,2 ponto percentual em 

relação a previsão anterior (outubro 2013) que era de 2,5% para 2,3%.  

Em relação a inflação, o Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central 

revisou para cima as projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) de 2014. As informações do Banco Central divulgadas em janeiro de 2014, explicam 

a decisão de elevar a taxa básica de juros, a Selic 0,50% ponto percentual  ao ano e segundo o 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/economia/ultimas-noticias/tag/ipca/�
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presidente do Banco Central Alexandre Tombini, os aumentos devem continuar acontecendo 

em 2014.   

 Tendo em vista as previsões, feitas pelo FMI e Banco Central, mesmo com projeções 

não muito favoráveis, o setor de alimentação acredita que o crescimento desse mercado é 

promissor, pois de acordo com a ECD, consultoria especializada em food service, a 

alimentação fora do lar vem crescendo a proporções acima do PIB, como vemos no gráfico 

abaixo. 

 
Figura 11: Alimentação Fora do Lar. 

Fonte: ABIA/ IBGE. 

 

 A GS&MD - Gouvêa de Souza, empresa especialista em varejo, marketing e 

distribuição, confirma que o potencial de crescimento desse mercado é promissor. Em um 

estudo de mercado realizado em Outubro de 2010, constatou que o Brasil está entre os países 

que mais consomem fora do lar segundo figura abaixo. (http://www.gsmd.com.br) 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/economia/noticia/2014/01/banco-central-admite-que-taxa-de-juros-deve-continuar-subindo-em-2014-4397771.html�
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/economia/noticia/2014/01/banco-central-admite-que-taxa-de-juros-deve-continuar-subindo-em-2014-4397771.html�
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Figura 12: Alimentação Fora do Lar no Mundo  

Fonte: IBGE (Brasil), Bureau of Labour Statistics (EUA) e estimativas com dados do Eurostat (Europa). 

Elaboração: GS&MD Gouvêa de Souza 

 

 E segundo a mesma pesquisa o Sudeste brasileiro já se aproxima dos índices 

americanos. 

 

 
Figura 13: Alimentação Fora do Lar no Brasil. 

Fonte: POF/ IBGE. 

Elaboração: NE&PE – GS&MD Gouvêa de Souza. 

 

 FATORES SOCIOCULTURAIS 

 Segundo o Anuário de alimentação fora do lar (2013, Anuário de alimentação fora do 

lar) a entrada da mulher no mercado de trabalho contribuiu para a melhoria da renda familiar 
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e acabou gerando falta de tempo e  aliada a busca pela praticidade fizerem com que o mercado 

de alimentação fora do lar crescesse em média 15% ao ano. Conforme dados da última 

pesquisa de orçamento familiar (POF) elaborada pelo IBGE, mais de 1/4 das refeições no 

Brasil são consumidas fora do lar.  Nos grandes centros urbanos passa de 1/3. Para Antônio 

Carlos de Faria, especialista na área, os brasileiros irão migrar do almoço, única refeição feita 

fora do lar, para duas refeições por dia, podendo ser o café da manhã ou lanche da tarde. Para 

o Anuário da Alimentação fora do Lar (2013), o consumidor está cada vez mais exigente e 

consciente em relação aos benefícios da alimentação saudável. O consumidor vai querer 

conhecer os critérios, de como a refeição foi preparada e até mesmo sua origem. Para o 

SEBRAE, o aumento do poder de compra da população, o maior acesso à informação, o 

aumento da escolaridade, a modificação na estrutura das famílias e o envelhecimento da 

população, entre outros fatores, modificam diretamente as percepções e, conseqüentemente, 

as preferências e as escolhas em relação ao alimento a ser consumido.  

 As principais tendências da alimentação e seus impactos nas diferentes atividades e 

setores de alimento, foram identificadas pela Brasil Food Trends 2020 ( BFT). O 

levantamento foi feito pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) e da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 

 
Figura 14: As Tendências da Alimentação. 

Fonte: Brasil Food Trends. 
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 FATORES POLÍTICOS/LEGAIS E TECNOLÓGICOS 

Um empreendimento do ramo alimentício, sofre os impactos de fatores comuns a 

outros empreendimentos, como os impostos e legislação trabalhista, mas os fatores políticos 

mais importantes são as regulamentações de saúde relacionadas ao preparo e armazenamento 

de alimentos.   

Segundo o Código de Conduta das empresas do setor de alimentação fora do lar (Art. 

45 Código de conduta das empresas de alimentação fora do lar pag14) as empresas são 

obrigadas a pagar todos os tributos e, sempre que necessário, participar da discussão da 

elaboração de políticas governamentais adequadas ao setor. 

Além do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e Alvará de Funcionamento, os 

estabelecimentos do ramo de alimentação passam por fiscalizações da Vigilância Sanitária e 

do Corpo de Bombeiros. Normas de higiene e segurança são de extrema importância e 

precisam ser respeitadas, segundo Percival Mericato, diretor jurídico da Associação Brasileira 

de Bares e Restaurantes de São Paulo (ABRASEL-SP), o descumprimento dessas normas 

geram punições como pagamento de multas e até a interdição do estabelecimento. 

 

 CONCORRÊNCIA 

Os brasileiros estão comendo mais fora de casa graças ao aumento da renda e a falta 

de tempo para o preparo das refeições. Segundo a ABRASEL , o mercado de food service 

cresceu 7 pontos percentuais entre 2006 e 2012, e até 2020, a participação no orçamento 

familiar dos gastos com alimentação fora de casa saltará dos atuais 31% para 40%. 

O grande crescimento do setor acaba atraindo muitos entrantes e acirrando ainda mais 

a concorrência. 

 

16.2 DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 
 

É preciso determinar quais segmentos oferecem as melhores oportunidades, pois o 

mercado consiste em muitos tipos de clientes, produtos e necessidades. Para o SEBRAE - RJ 

a definição do público-alvo significa identificar um segmento particular ou segmentos da 

população que se deseja servir. 
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O público-alvo do restaurante terá perfil específico e será formado basicamente por 

consumidores de médio e alto poder aquisitivo, que procuram uma refeição saudável e de 

qualidade. 

Quanto à faixa etária o perfil do estabelecimento está mais voltado para jovens e 

adultos acima dos 18 anos. No primeiro turno, podemos atingir consumidores que trabalham e 

estão a procura de refeições rápidas e saudáveis, já no segundo turno, o restaurante atingirá 

jovens ou adultos que queiram lanchar ou tomar um suco ou vitamina. 

 

16.3 DEFINIÇÃO DO POSICIONAMNTO DE MERCADO  

 

 “Posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de maneira 

que ocupem uma posição competitiva distinta e significativa nas mentes dos consumidores-

alvos” (KOTLER, 2011, p. 265). 

 A empresa terá como estratégia de posicionamento: 

− Qualidade do serviço: Bom atendimento, facilidade de pedido, orientação ao 

consumidor, limpeza. 

− Qualidade do produto: Boa qualidade e procedência dos alimentos servidos, 

confiabilidade, saudabilidade, higiene. 

− Canal: Boa identidade visual, atmosfera convidativa, apelo visual. 

− Preço: Pouco acima do mercado, justificando a diferenciação do serviço e a qualidade 

do cardápio. 

 

16.4 DEFINIÇÃO DA MARCA 
 

Kotler (2011) afirma que a marca tem um propósito de identificar bens ou serviços de 

um vendedor e diferenciá-lo de um concorrente, podendo ser um nome, sinal, símbolo, termo 

ou a combinação dos mesmos. Já para o SEBRAE – MG (2005), a marca é a identidade da 

empresa, que deve traduzir a imagem que deseja passar ao mercado, ou seja, seu 

posicionamento. 

A marca Fresh Foods foi elaborada com base no posicionamento de mercado, 

buscando transmitir os benefícios, valores e personalidade da empresa. A logo foi 

desenvolvida de forma facilitar memorização e a assimilação da marca com os serviços 

prestados.  
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Acreditamos que, a identidade visual criada irá aliar a marca a cultura da empresa e 

ocupará uma posição competitiva, distinta e significativa na mente dos consumidores. 

Para a criação da marca foi realizada uma pesquisa e o cadastro no site do INPI – 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial para verificar se já existe o registro de alguma 

empresa no mesmo ramo ou em ramos similares de atividade com a mesma marca, e não foi 

constatado nenhum registro como mostra a figura abaixo. 

 

 
Figura 15: Pesquisa no site do INPI  

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

 

Será registrado também o domínio – endereço eletrônico- no site Registro para 

eventual criação de home Page.  

 

16.5 DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING 
 

 Para o SEBRAE – MG (2005) citar uma estratégia de Marketing bem feita e completa 

começa pela definição do composto de marketing, que é definido por Kotler (2011) como um 

conjunto de ferramentas que a empresa utiliza para atingir os seus objetivos de marketing no 

mercado-alvo.  Sendo elas: Produto, Preço, Praça e Promoção. 

 Fica definido assim o Composto de Marketing da Fresh Foods. 
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16.5.1 PRODUTO 

 

 Para Kotler (2011), produto “É algo que pode ser oferecido a um mercado para 

satisfazer a um desejo ou necessidade” e para Rocha (1999), é qualquer coisa que possa ser 

objeto de troca entre indivíduos e organizações, incluindo objetos físicos, serviços, eventos, 

pessoas, lugares, organizações, ideias ou um misto de todas essas entidades. 

Tendo em vista a abordagem dos autores, o produto oferecido pela empresa ao mercado será a 

prestação de serviço de alimentação. O restaurante oferecerá uma amplitude de produtos 

baseada em saladas, carnes (frango, peixe, bovina e suína), massas, sanduíches, wraps, 

shakes, sucos, vitaminas e sobremesas em geral, visando sempre a saudabilidade alimentar, a 

qualidade e o sabor. 

 O Cardápio como mostram as Figura 14 e 15, constará de: 

 SALADAS 

− Mix tradicional: Folhas verdes, tomate e palmito; 

− Caesar Salad: Folhas verdes com molho especial e croutons com queijo parmesão 

ralado; 

− Tropical: Alface crespa, Rúcula, alface americana, palmito, maçã verde e pimentão; 

− Salada colorida: Folhas verdes, tomate cereja, cenoura ralada, ervilha, pepino. 

 

 PRATOS 

− 4 opções de pratos executivos sendo eles: 

1. Arroz integral, feijão, filé de frango grelhado, brócolis salteados no azeite e 

mandioquinha a dorê, salada. 

2. Arroz integral, peixe, batata sautè e salada. 

3. Macarrão integral, almôndegas de soja e salada. 

4. Lasanha de berinjela, jardineira de legumes.   

− Pratos customizados no qual os clientes escolhem a salada mais uma opção de 

grelhado podendo ser: 

1. Frango 

2. Bife 

3. Peixe 
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4. Hambúrguer de soja 

 SANDUICHES: 

− 3 opcões de sanduíches naturais 

1. Frango 

2. Atum 

3. Peito de Perú 

 WRAPS: 

− Wraps frios 

1. Wrap tomate seco: Tomate seco, Rúcula, Alface, Creme de Ricota 

2. Wrap de Peru: Fatias de Peito de Peru, Alface, Queijo minas frescal, queijo 

minas e cream cheese 

3. Wrap de Frango: Pasta de Frango desfiado, Milho, Maionese, Alface e Cenoura 

ralada 

− Wraps Quentes 

1. Wrap de Mignon: tirinhas de filé mignon grelhado, queijo provolone, tomates.  

2. Wrap de Frango: tirinhas de frango grelhado, queijo provolone, milho, tomates 

em cubo e cream chesse.  

3. Wrap de Peru: fatias de peito de peru, queijo minas, tomates em cubo. 

 SUCOS NATURAIS: 

1. Laranja 

2. Limão 

3. Abacaxi 

 SUCOS PREMIUNS 

1. Abacaxi com Hortelã 

2. Laranja com Acerola 

3. Couve com limão 

4. Morango com laranja 

5. Frutas vermelhas com açaí 
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6. Frutas vermelhas com chá verde 

7. Suco verde 

8. Abacaxi, gengibre e chá verde. 

 SMOOTHIES: 

1. Summer: Morango, Abacaxi, Suco de Laranja e Sorvete de Creme 

2. Yogo: Frutas Vermelhas, Yogo de Morango e Sorvete de Creme 

3. Mango: Manga, Morango, Suco de Laranja e Sorvete de Creme 

4. Paradise: Frutas Vermelhas, Suco de Laranja e Sorvete de Creme 

5. Power: Açaí, frutas vermelhas e Sorvete de Creme 

 SALADA DE FRUTA: 

1. Frutas da estação com chantily 

 AÇAÍ NA TIGELA: 

1. Morango 

2. Banana  

3. Granola 

 

 DOCES DIETETICOS E LIGHT: 

1. Pudins 

2. Mouses 

3. Tortinha de banana 
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Figura 16: Cardápio 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Figura 17: Cardápio 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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16.5.2 PREÇO 

 

Para Kotler (2011) preço é a quantidade de dinheiro que os consumidores pagam para 

adquirir o produto. 

Na determinação do preço que será imposto ao produto, a empresa deve considerar o 

valor necessário para cobrir os custos de produção e obter lucro, os preços praticados pelos 

concorrentes e a percepção de valor dos clientes (CHURCHILL; PETER, 2000).  

 A estratégia de precificação utilizada foi baseada nos custos, no qual nos 

concentraremos em cobrir os custos da empresa e gerar retorno desejado; baseada na 

concorrência, tendo como base pelo preço de mercado, foi fixado um preço pouco acima no 

intuito de reforçar a qualidade superior do serviço e do produto. E ainda, como estratégia, 

haverá itens no cardápio que terão preços baixos, com intuito de atrair os consumidores mais 

sensíveis ao preço e assim gerar tráfego no estabelecimento.  

Com foco na qualidade, consideraremos como nosso ticket médio o valor de R$ 14,90. 

 

16.5.3 PRAÇA / DISTRIBUIÇÃO 

 

 Canais de Marketing 

Para Kotler (2011) Praça ou Distribuição, é uma ferramenta chave do Composto de 

Marketing, que inclui as atividades assumidas pela empresa para tornar o produto acessível 

aos consumidores. 

Para Stern (1996, p. 466) os “Canais de Marketing são conjuntos de organizações 

interdependentes envolvidos no processo de tornar um produto ou serviço disponível para uso 

ou consumo”.  

Os Canais de Distribuição são indispensáveis, já que geram a movimentação de 

produtos e serviços, criam as utilidades de tempo, de lugar e de posse, atendendo às 

necessidades de servir à demanda, segundo Kotler (2011), o canal de distribuição está inserido 

na cadeia logística, tem como participantes: Fabricantes, Atacadistas/ Distribuidores, 

Varejistas e Consumidor final e tem como objetivo: Disponibilizar produtos com rapidez; 

reforçar potencial de vendas; facilitar o fluxo de informação e material reduzir custos de 

forma integrada; atender demanda. 

A execução do serviço se dará através de 3 canais: 

1- Indústria/ Fabricante  Distribuidor VarejistaRestaurante  Consumidor 
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2- Indústria/Fabricante  Distribuidor  AtacadistaRestaurante 

Consumidor 

3- Produtor  Distribuidor  Restaurante Consumidor 

 

 Localização 

Na seleção do local, o varejista deve considerar fatores que demonstrem o potencial de 

demanda da região, como dados demográficos, clima de negócios, concorrência (LEVY; 

WEITZ, 2000). 

A escolha do local foi pensada estrategicamente, para facilitar desde a relação com 

fornecedores, como abordado no tópico 14.3, como com os clientes. Por se localizar em frente 

ao maior shopping da cidade e próximo a consultórios, escritórios e escolas, haverá grande 

fluxo de pessoas no local diariamente. 

Atualmente, o local não é bem utilizado, sendo aproveitado somente como um jardim 

entre a área de dois edifícios comerciais. A proposta sugerida pelas autoras, seria uma 

revitalização e um aproveitamento do largo, como se pode ver nas fotos abaixo. 

 

 
Figura 18: Local 

Fonte: Arquiteto Andre Ferreira. 
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Figura 19: Vista aérea do local escolhido 

Fonte: Mario Shimoda. 

 

16.5.4 PROMOÇÃO / COMUNICAÇÃO 

 

Essa ferramenta do composto de marketing inclui as atividades desempenhadas pela 

empresa para comunicar e promover seus produtos ao mercado-alvo. Segundo Kotler (2011), 

para gerar tráfego e compras na loja, os varejistas usam ampla variedade de ferramentas 

promocionais. 

As estratégias utilizadas pela empresa serão: 

 

 Propaganda:  

− Utilização de mídias impressas como panfletos, que serão distribuídos em locais 

estratégicos como edifícios comerciais, academias, lojas de produtos 

naturais/saudáveis e em locais de grande circulação na cidade, o material será feito na 

gráfica AC Promo promoções e soluções gráficas, no valor de R$ 320,00 10 mil 

panfletos; 
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− Busdoor, ferramenta de mídia que atingirá grande número de pessoas e locais. Será 

feito pela agência de publicidade Megapublick, no valor orçado por R$838,00 por 

mês, dois ônibus em linhas diferentes, o serviço será contratado durante 3 meses. 

− Anúncio em rádio da região Sociedade FM. Serão três chamadas de aproximadamente 

15 segundos nos horários de 9h da manhã, 11h da manhã e às 16h orçadas a R$ 

700,00.  

− Utilização das redes sociais, como forma de propaganda será utilizada para atingir um 

grande número de consumidores alvo. 

Os investimentos com propagandas se distribuirão mensalmente conforme tabela 

abaixo: 
 

Tabela 1: Mídias e investimentos em comunicação e propagandas 

MÊS RÁDIO BUSDOR PANFLETAGEM 

JAN R$ 700,00 R$ 838,00 R$ 320,00 

FEV R$ 700,00   

MAR R$ 700,00   

ABR   R$ 320,00 

MAI R$ 700,00   

JUN   R$ 320,00 

JUL R$ 700,00 R$ 838,00  

AGO   R$ 320,00 

SET R$ 700,00   

OUT  R$ 838,00  

NOV   R$ 320,00 

DEZ R$ 700,00   

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

 Marketing direto: envio de mala direta, marketing via mídia eletrônica. 

 Promoção de vendas: Incentivar e estimular o cliente a comprar através de cupons de 

descontos que serão impressos nos panfletos de propaganda, no intuito de induzir o 

cliente a experimentar nossos pratos; preços promocionais para a semana de 

inauguração, todos os pratos com 20% de desconto; programa fidelidade, no qual o 
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cliente junta seus pontos conforme valor consumido, e troca por benefícios como 

bebidas, sobremesas, smothies grátis; televisores,displays, pôsteres, banner no ponto 

de venda, veiculando os principais pratos para atrair curiosos e possíveis 

consumidores alvo. 

Além das ferramentas utilizadas, o restaurante terá uma logomarca bem atraente e 

atrativa que constará não só no letreiro de fachada como nos guardanapos, copos, bandejas e 

cardápio, reforçando a imagem institucional e aumentando o efeito da propaganda. 

 

16.6 CONCORRENTES 
 

Nos últimos anos, a população começou a despertar grande interesse por uma 

alimentação mais saudável, não só pelo físico, mas também pelo bem-estar, e com isso 

surgiram muitos restaurantes com um cardápio voltado a uma alimentação mais nutritiva e 

natural. Para se adaptar a essa forte tendência, muitas lanchonetes fast foods criaram versões 

mais saudáveis de lanches e muitos restaurantes incluíram opções de refeições mais 

balanceadas, acirrando ainda mais a concorrência. 

Ao analisarmos a concorrência, foi possível perceber que na região na qual o 

restaurante Fresh Food irá se instalar, existem muitos restaurantes, lanchonetes e cafés como 

visto na tabela 4, mas há somente dois concorrentes diretos, que oferecem comida “natural”/ 

saudável, mesmo assim, nenhum desses dois oferecem a proposta de comida saudável no 

modelo fast food. 

É importante frisarmos que muitos dos concorrentes diretos ou indiretos apresentam-se 

defasados em estratégia de relacionamento com o cliente e estratégia de marketing. 
Tabela 2: Categoria de Serviços Alimentícios 

CATEGORIA TOTAL % 

Restaurantes 8 46,15 

Lanchonetes 9 23 

Cafés 4 10,25 

Padarias 3 7,69 

Pizzarias 1 2,56 

Comida Japonesa 4 10,25 

TOTAL 39 100 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Podemos observar que 23% dos estabelecimentos são lanchonetes, parcela bastante 

expressiva, o que pode ser um empecilho, pois o estímulo e a grande oferta para uma 

alimentação menos saudável são bastante elevados. Embora os restaurantes de comida 

japonesa, representem somente 10,25% dos estabelecimentos, devemos ficar atentos, já que 

estes têm grande poder de atração a adeptos de comidas saudáveis.  

Tendo em vista a localidade do restaurante, no quadro abaixo, estão listados os 
principais concorrentes do restaurante Fresh Foods. 

Restaurante Especialidade Serventia 

Anexo Nenhuma, prato diversos Self service 

Ayumi Comida japonesa À la carte 

Bob`s Fast food À la carte 

Brasador Carnes À la carte 

Camponesa Nenhuma, pratos diversos Self service 

Cheiro do Campo Comida natural Self service 

Chiko Nenhuma, pratos diversos À la carte 

Cozinha e Cia Nenhuma, pratos diversos Self service 

Giraffas Fast food À la carte 

Habibs Fast food À la carte 

Koni Comida Japonesa À La carte 

Level up Nenhuma, pratos diversos Self Service 

Matos Nenhuma, pratos diversos Self service 

Mc Donalds Fast food À la Carte 

Mineirinho Comida mineira Self service 

Multirão Comida Natural Self service 

Risoto mix Nenhuma, pratos diversos À La Carte 

Rubim Nenhuma, pratos Diversos À La Carte 

Subway Sanduiche À La Carte 

Syds Nenhuma, pratos diversos Self service 

Sensei Comida Japonesa À La Carte 

Versão vila Nenhuma, pratos Diversos Self service 

Zen Comida Japonesa À La Carte 

Figura 20: Quadro dos Principais Concorrentes 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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16.7 FORNECEDORES 
 

 A cotação de preços foi o método utilizado para a escolha dos fornecedores, no qual 

vários fornecedores serão consultados e aquele que apresentar o melhor preço, condição de 

pagamento, qualidade e variedade será selecionado e cadastrado nos registros de 

fornecedores. 

 Como o preço dos alimentos mudam constantemente, antes efetuar a compra, será 

realizada uma consulta/cotação prévia de preços no site da Central de Abastecimento do Rio 

de Janeiro (CEASA) para depois escolhermos o fornecedor. A Associação de Distribuidores e 

Atacadistas do Estado do Rio de Janeiro (ADERJ,2014), disponibiliza através de seu site os 

principais distribuidores de alimentos do estado. 

 Na cidade em que o restaurante funcionará, existem dois grandes atacadistas: Makro e 

Spani e grandes mercados como Walmart e Extra. 

 Já para a compra de produtos como, copos, guardanapos, bandejas, talheres, pratos, 

mesas, cadeiras e utensílios para a cozinha foram encontrados no site 

www.gestaoderestaurantes.com.br, no qual se encontram também muitas empresas 

fornecedoras de equipamentos industriais para cozinha. 

 Abaixo, a lista com os fornecedores.  
 

ITENS FORNECEDORES 

ALIMENTOS 

HORTALIÇAS - Feira livre 

- Mix distribuidora de Hortalicas 

- Verdurama Comercio Atacadista                         - 

Mercearia e Hortifrutigrangeiro Garcia de Volta Redonda 

GRÃOS E 

INDUSTRIALIZADOS 

- Makro 

- Spani Atacadista 

CARNES - Açougue Nelori 

- Açougue do Waldir                                                           - 

Açogue Central 

PEIXES - Mar Jack peixaria 

- Mar de Angra 

AVES - Abatedouro  Frangão VR 
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OVOS - Distribuidora de Ovos Trigemas                                       - 

Abatedouro Frangão VR 

BEBIDAS - Lince Distribuidora de Bebidas 

OUTROS 

DESCARTÁVEIS - Bmak produtos personalizados descartáveis 

- Estililopack produtos sustentáveis 

BALANCA ELETRONICA CENTERMAQ 

BATEDEIRA PONTO FRIO 

CHAPA PONTO FRIO 

EXTRATOR DE SUCO CENTERMAQ 

FOGAO INDUSTRIAL 6 

BOCAS 

CENTERMAQ 

FREEZER HORIZONTAL CENTERMAQ 

GELADEIRA PONTO FRIO 

LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 

CENTERMAQ 

MAQUINA DE GELO PONTO FRIO 

MICROONDAS PONTO FRIO 

MULTIPROCESSADOR PONTO FRIO 

VITRINE GELADA PONTO FRIO 

ABRIDOR DE LATA LOJAS AMERICANAS 

ASSADEIRAS LOJAS AMERICANAS 

BACIAS PLASTICAS LOJAS AMERICANAS 

FRIGIDEIRAS LOJAS AMERICANAS 

PANELAS DIVERSAS LOJAS AMERICANAS 

PENEIRAS LOJAS AMERICANAS 

SECADOR DE LOUCA LOJAS AMERICANAS 

TABUAS DE CORTE LOJAS AMERICANAS 

JOGO DE UTENSILIOS 

DIVERSOS 

LOJAS AMERICANAS 

JOGO DE FACAS TRAMONTINA 

BANDEJAS SEMAZA 

COLHERES DE TRAMONTINA 
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SOBREMESA 

GARFOS DE SOBREMESAS TRAMONTINA 

PRATOS LOJAS AMERICANAS 

PARES DE TALHER TRAMONTINA 

BALCAO RECEPCAO REMOL 

BANCO PARA BALCAO REMOL 

CADEIRAS REMOL 

MESAS REMOL 

LIXEIRAS LOJAS AMERICANAS 

AR CONDICIONADO PONTO FRIO 

BALCAO COZINHA CENTERMAK 

PRATELEIRAS LOJAS AMERICANAS 

PIA CORRETA 

COMPUTADOR PONTO FRIO 

LINHA TELEFONICA OI 

TELEFONE PONTO FRIO 

IMPRESSORA NORMAL PONTO FRIO 

MESA REMOL 

CADEIRAS REMOL 

SOFTWARE VR SYSTEM 

COMPUTADOR PONTO FRIO 

IMPRESSORA FISCAL VR SYSTEM 

MAQUINA DE SENHA TECNBRAS 

MARKETING DE 

DIVULGACAO 

SHIMODA 

IMPRESSAO DE 

CARDAPIOS 

SHIMODA 

IDENTIDADE VISUAL SHIMODA 
Figura 21: Lista de fornecedores 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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PARTE V – PLANO FINANCEIRO 
 

 Neste tópico do Plano de Negócios demonstraremos as projeções financeiras da 

empresa, analisaremos os principais indicadores do empreendimento e orçaremos os utensílios 

para cozinha e refeições, instalações da cozinha e do salão, móveis, material de escritório, 

despesas mensais etc. 

 Para se fazer a análise financeira do empreendimento, foi necessário o levantamento 

de dados com os concorrentes que se encontram na região, com fornecedores, engenheiros, 

nutricionista, arquiteto e fazer estimativas com base no mercado. 

 Essa análise terá um horizonte de 3 anos (36 meses), que é o tempo necessário para 

que a empresa alcance determinada estabilidade e amadurecimento em relação ao mercado e 

ainda fixe seu posicionamento e sua estratégia. 

 Ao longo desses 36 meses analisaremos 3 cenários -  Mais provável, Pessimista e 

Otimista – com base nos dados fornecidos nos capítulos anteriores e considerando as 

premissas de mercado. 

 

17 PROJEÇÕES FINANCEIRAS 
 

 Para desenvolver o planejamento financeiro do empreendimento, foram consideradas 

as seguintes premissas:  

− Obra: Foram consultados um engenheiro e um arquiteto para a elaboração da planta e 

orçamento da construção no valor de R$ 320.000,00 incluindo os serviços prestados 

por esses profissionais. 

− Aluguel e luva: o espaço no qual o empreendimento funcionará, embora a céu aberto, 

pertence aos condomínios Cecisa I e Cecisa II, que cobraram R$ 3.500,00 pelo 

aluguel, mas não cobrarão luva, pois as sócias arcarão com todas as despesas da obra, 

que revitalizará o local. 

− Para a previsão de receitas foi considerado somente o consumo de pratos servidos para 

almoço já que é o serviço principal oferecido pelo restaurante, para compensar 

possíveis erros de avaliação, não consideramos o consumo de bebidas, sobremesas ou 

outros pratos servidos pelo estabelecimento. 

− As demandas estimadas foram baseadas em dados fornecidos por proprietários de 

outros restaurantes, que também informaram valores aproximados do crescimento. 
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− A nutricionista não fará parte do quadro de colaboradores do restaurante, pois será 

acordada uma parceria na qual será cobrada somente o serviço de elaboração e 

eventuais mudanças do cardápio.    

 

17.1 INVESTIMENTOS 
 

 De acordo com a tabela abaixo, tem-se que o investimento inicial será de 

aproximadamente R$ 429 mil. Esse valor refere-se ao investimento feito pelas sócias para a 

abertura do negócio incluindo a obra, a compra de ativos fixos, serviço da nutricionista e 

contador, confecção do cardápio, gastos com divulgação etc. 

 
Tabela 3: Investimento Inicial 

ITEM QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

A- EQUIPAMENTOS PARA 

COZINHA 

      

BALANÇA ELETRONICA 1 69,00 69,00 

BATEDEIRA 1 311,86 311,86 

CHAPA 1 911,00 911,00 

EXTRATOR DE SUCO 2 169,00 338,00 

FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS 1 900,00 900,00 

FREEZER HORIZONTAL 1 1.899,00 1.899,00 

GELADEIRA 1 1.149,00 1.149,00 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 1 465,00 465,00 

MAQUINA DE GELO 1 500,00 500,00 

MICROONDAS 2 309,00 610,00 

MULTIPROCESSADOR 1 200,00 200,00 

VITRINE GELADA 1 1.391,69 1.391,69 

SUBTOTAL   8.744,55 

       

ITEM QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

B- UTENSILIOS PARA COZINHA       

ABRIDOR DE LATA 1 26,30 26,30 

ASSADEIRAS 8 14,00 112,00 

BACIAS PLASTICAS 10 4,75 47,50 

FRIGIDEIRAS 3 22,00 66,00 

PANELAS DIVERSAS 10 26,30 263,00 

PENEIRAS 3 26,30 78,90 
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SECADOR DE LOUCA 1 26,00 26,00 

TABUAS CORTE 4 17,51 70,04 

JOGO DE UTENSILIOS DIVERSOS 1 59,90 59,90 

JOGO DE FACAS 1 21,91 21,91 

SUBTOTAL   771,55 

 
ITEM QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

C- UTENSILIOS PARA REFEICAO       

BANDEJAS 60 5,30 318,00 

COLHERES DE SOBREMESA 50 1,00 50,00 

GARFOS DE SOBREMESAS 50 1,00 50,00 

PRATOS 100 5,75 575,00 

PARES DE TALHER 100 2,00 200,00 

SUBTOTAL   1.193,00 

    

ITEM QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

D- UTENSILIOS PARA O SALAO       

BALCAO RECEPCAO 1 400,00 400,00 

BANCO PARA BALCAO 4 92,40 369,40 

CADEIRAS 60 56,43 3.385,00 

MESAS 7 93,50 654,50 

LIXEIRAS 3 30,00 90,00 

AR CONDICIONADO 1 2.000,00 2.000,00 

SUBTOTAL   6.898,00 

        

ITEM QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

E- INSTALACOES PARA COZINHA       

BALCAO COZINHA 1 299,00 299,00 

PRATELEIRAS 1 99,90 99,90 

PIA 1 299,00 299,00 

SUBTOTAL   697,90 

    
ITEM QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

F-INSTALACOES PARA O 

BANHEIRO 

      

CAIXA ACOPLADA 1 300,00 300,00 

PIA 1 299,00 299,00 

VASO SANITARIO 1 400,00 400,00 

SUBTOTAL   999,00 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

 

ITEM QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

    
G-EQUIPAMENTOS PARA 

ESCRITORIO 

      

COMPUTADOR 1 900,00 900,00 

LINHA TELEFONICA 1 40,00 40,00 

TELEFONE 1 19,90 19,90 

IMPRESSORA NORMAL 1 348,00 348,00 

MESA 1 93,00 93,00 

CADEIRA 1 60,00 60,00 

SOFTWARE 1 1.700,10 1.700,10 

SUBTOTAL    3.191,00 

    
ITEM QTD (un.) VL UNIT(R$) VL TOTAL (R$) 

H-INFORMATICA       

COMPUTADOR 1 900,00 900,00 

IMPRESSORA FISCAL 1 1.800,00 1.800,00 

MAQUINA DE SENHA 1 490,00 490,00 

SUBTOTAL   3.190,00 

    
ITEM QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

I-DESPESAS PRE OPERACIONAIS       

MARKETING DE DIVULGACAO 1000 1,00 1.000,00 

IMPRESSAO DE CARDAPIOS 10 4,00 40,00 

IDENTIDADE VISUAL 1 800,00 800,00 

LEGALIZAÇÃO DA EMPRESA 1 1.708,00 1.708,00 

SUBTOTAL   3548,00 

    
ITEM QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

J-OBRA CIVIL 1 400.000,00 400.000,00 

SUBTOTAL   400.000,00 

    
TOTAL 

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

  

 

 

429.233,00 
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17.2 ANÁLISE DE CUSTO 
 

A) CUSTO FIXO 

 Os custos fixos do restaurante são compostos pelos custos de aluguel, luz, água, 

marketing. Totalizando um custo fixo de R$ 5.379,90 ao mês. 

 
Tabela 4: Custo Fixo 

ITEM QTD VL UNIT (R$) VL TOTAL 

(R$) 

ALUGUEL 1 3.500,00 3.500,00 

TELEFONE 1 59,90 59,90 

LUZ 1 900,00 900,00 

AGUA 1 350,00 350,00 

MAQUINA CARTÃO 1 70,00 70,00 

MARKETING 1 500,00 500,00 

TOTAL    5.379,90 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

B) CUSTO COM MÃO DE OBRA 

 
Tabela 5: Custo com mão de obra 

DESCRIÇÃO QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

FUNCIONÁRIOS    

COZINHEIRO 1 979,00 979,00 

AUXILIARES 2 724,00 1.448,00 

ATENDENTES 4 724,00 2.896,00 

CAIXA 1 973,00 973,00 

SUBTOTAL   6.296,00 

FGTS (8%)   503,00 

FGTS RECISSÃO (4%)   251,00 

PROVISÃO DE FÉRIAS (11,11%)   699,48 

PROVISÃO 13 (8,33%)   524,45 

FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 (2,33%)   146,69 

VALE TRANSPORTE 8 112,80 902,00 
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TOTAL DE ENCARGOS E PROVISÕES   9.322,62 

AUTÔNOMO    

CONTABILIDADE 1 724,00 724,00 

PRÓ-LABORE 2 2.000,00 4.000,00 

SUBTOTAL   23.369,24 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

C) CUSTO VARIÁVEL 

 

 Por variarem de acordo como o volume de produção, o custo variável dependerá 

diretamente do volume de vendas. Para o cálculo do custo variável, consideramos o cenário 

mais provável, no qual o restaurante venderá 200 pratos. 

 Os custos variáveis serão compostos pelos custos das matérias primas para a 

elaboração dos pratos, como hortaliças, carnes, peixes, descartáveis etc. Lembrando que uma 

das premissas citadas anteriormente foi que consideramos somente o consumo de pratos 

servidos para almoço já que é o serviço principal oferecido pelo restaurante, para compensar 

possíveis erros de avaliação, não consideramos o consumo de bebidas, sobremesas ou outros 

pratos servidos pelo estabelecimento. 

 Segue a tabela do custo variável mensal 
 

Tabela 6: Custo Variável Mensal 

ITEM UNIDADE QTD (un.) VL. UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

A- HORTALICAS E 

LEGUMINOSAS 

        

Agrião MOLHO 200 0,50 100,00 

Alface Crespo PE 240 0,55 132,00 

Alface liso PÉ 240 0,55 132,00 

Alho KG 5 7,00 35,00 

Berinjela KG 9 1,50 13,50 

Brócolis CABEÇA 200 2,00 400,00 

Cebola KG 20 1,25 25,00 

Cenoura KG 20 1,70 34,00 

Mandioca KG 30 2,00 60,00 

Pepino KG 20 0,90 18,00 
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Rúcula MOLHO 200 1,00 200,00 

Tomate KG 20 2,25 45,00 

Tomate cereja KG 15 4,00 60,00 

SUBTOTAL    1.254,50 

     
ITEM UNIDADE QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

B-CARNES E 

RESFRIADOS 

    

Carne bovina file KG 100 25,00 2.500,00 

Frango KG 100 11,00 1.100,00 

Peixe KG 70 5,00 350,00 

SUBTOTAL    3.950,00 

 
ITEM UNIDADE QTD (un.) VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

C-

INDUSTRIALIZADOS 

    

Azeite GARRAFA 5 8,49 42,45 

Arroz integral KG 120 2,77 332,40 

Almodega de Soja PACOTE 200 12,00 2.400,00 

Ervilha SACHE 10 1,00 10,00 

Feijão KG 100 3,99 399,00 

Milho SACHE 10 1,35 13,50 

Molho de tomate SACHE 20 1,78 35,60 

Macarrão integral KG 96 26,00 2.496,00 

Oleo GARRAFA 10 5,29 52,90 

Palmito POTE 2 20,80 41,60 

SUBTOTAL    5.823,45 

          

ITEM UNIDADE QTD (un.)  VL UNIT (R$) VL TOTAL (R$) 

D-NÃO 

ALIMENTICIOS 

        

Descartáveis PACOTE 4 2,50 46,00 

Envelope de sal CAIXA 1 14,50 14,50 

Envelope açúcar CAIXA 1 14,50 14,50 
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Envelope adoçante CAIXA 1 49,43 49,43 

Palito de dente CAIXA 1 16,68 16,68 

SUBTOTAL    80,61 

          

TOTAL (A+B+C+D)       11.221,36 

 Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

D) DESPESAS FINANCEIRAS 

 

 Serão consideradas despesas financeiras os desembolsos com administradoras de 

cartões de débito e crédito e taxas bancárias. 

 As vendas pagas através de cartão de débito e crédito, representam cerca de 30% do 

total de vendas, segundo proprietários de restaurantes da região. As administradoras do cartão 

de crédito e débito cobram uma taxa média de 2,7%, ou seja, as vendas pagas através de 

cartões serão de aproximadamente R$ 20.016,00, sendo assim, R$ 540,43 serão pagos a 

administradora do cartão no primeiro mês. 

 A taxa fixa de administração da conta bancária será de R$ 51,90 conforme a tabela 

geral de tarifas em anexo. 

 Logo, as despesas financeiras somaram R$ 592,33 no primeiro mês.   

 

E) DEPRECIAÇÃO 

 

 A depreciação de utensílios para cozinha ocorrerá em 5 anos (20% ao ano), como o 

investimento em utensílios é de R$ 2.054,55  o valor da depreciação será de  R$ 410,91, ou 

seja  R$ 34,24 mensais. Já a depreciação de equipamentos e móveis é de 10 anos (10% ao 

ano), e como o investimento em equipamentos e móveis é de R$ 23.720,45 o valor anual da 

depreciação é de R$ 2.372,04 , ou R$ 197,67 ao mês.  

 Segue a tabela de depreciação. 
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Tabela 7: Depreciação 

ATIVOS FIXOS VALOR 

DO BEM 

(R$) 

VIDA 

UTIL 

ANOS 

DEPRECIACAO 

% 

DEPRECIAÇÃO 

ANUAL 

DEPRECIAÇÃO 

MENSAL 

MOVEIS E 

EQUIPAMENTOS 

23.720,45 10 10 2.372,04 197,67 

UTENSÍLIOS 2.054,55 5 20 410,91 34,24 

TOTAL     231,91 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

F) DESPESAS COM VENDAS 

 

 As despesas com vendas são os desembolsos com publicidade e propaganda que 

totalizarão R$1.858,00, sendo R$ 320,00 com panfletos, R$ 838,00 com propagandas em 

busdoor e R$ 700,00 com anúncios na rádio. Como demonstrado anteriormente no plano de 

marketing 
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18 RECEITAS 
 

 A demanda do restaurante Fresh Foods foi estimada com base em dados fornecidos 

por outros restaurantes e analisada sob três cenários – Mais provável, Otimista e Pessimista 

como vemos nas tabelas abaixo.  

 Para se chegar na quantidade mensal de pratos servidos, estipulou-se por dia, no 

primeiro mês, que o estabelecimento servirá 200 pratos no cenário mais provável, sendo que 

num cenário pessimista esse número cairia para 70 pratos servidos e no cenário otimista, 320 

pratos servidos por dia, já que essa foi a sua capacidade produtiva calculada. 

 Através de informações de proprietários de restaurantes e lanchonetes da região, 

chegamos a uma taxa de crescimento de 3% mensal no cenário mais provável. 
 

Tabela 8: Projeção de Vendas mais provável 

PROJEÇÃO DE VENDAS MAIS PROVÁVEL 

Serviço Oferecido Quantidade 

por mês 

Valor unitário 

(R$) 

Total do 

mês (R$) 

1- Arroz integral, feijão, filé de frango 

grelhado, brócolis salteados no azeite e 

mandioquinha a dorê, salada. 

960 14,90 14.304,00 

2- Arroz integral, peixe, batata sautè e salada 960 14,90 14.304,00 

3- Macarrão integral, almôndegas de soja e 

salada 

960 14,90 14.304,00 

4- Lasanha de berinjela, jardineira de 

legumes e salada 

960 14,90 14.304,00 

Salada Especial +Grelhado 960  9,90  9.504,00 

TOTAL 4.800   66.720,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Tabela 9: Projeção de Vendas Pessimista 

PROJECAO DE VENDAS PESSIMISTA 

Serviço oferecido Quantidade 

por mês 

Valor 

unitário (R$) 

Total do 

mês (R$) 

1- Arroz integral, feijão, filé de frango 

grelhado, brócolis salteados no azeite e 

mandioquinha a dorê, salada 

80 14,90 7.152,00 

2- Arroz integral, peixe, batata sautè e salada 480 14,90 7.152,00 

3- Macarrão integral, almôndegas de soja e 

salada 

80 14,90 7.152,00 

4- Lasanha de berinjela, jardineira de legumes 

e salada 

80 14,90 7.152,00 

5- Salada Especial +Grelhado 80 9,90 4.752,00 

TOTAL 400  33.360,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

  

Tabela 10: Projeção de Venda Otimista 

PROJECAO DE VENDA OTIMISTA 

Serviço oferecido Quantidade 

por mês 

Valor 

unitário (R$) 

Total do mês 

(R$) 

1- Arroz integral, feijão, filé de frango 

grelhado, brócolis salteados no azeite e 

mandioquinha a dorê, salada. 

1.536 14,90 22.886,40 

2-Arroz integral, peixe, batata sautè e salada. 1.536 14,90 22.886,40 

3-Macarrão integral, almôndegas de soja e 

salada. 

1.536 14,90 22.886,40 

4-Lasanha de berinjela, jardineira de legumes 

e salada. 

1.536 14,90 22.886,40 

Salada Especial + Grelhado 1.536  9,90 15.206,40 

TOTAL 7.680  106.752,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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19 FINANCIAMENTO 
 

 Não haverá financiamento já que o capital para investimento será próprio, sendo 50% 

de cada sócio.  

 

20 ANÁLISE FINANCEIRA 
 

 Considerando as informações dos itens anteriores, foram projetadas as Demonstrações 

do Fluxo de Caixa dos 3 primeiros anos.  

 A análise terá um horizonte de 3 anos (36 meses), pois como explicado anteriormente, 

acreditamos que 3 anos  é o tempo necessário para que a empresa alcance determinada 

estabilidade e amadurecimento em relação ao mercado e ainda fixe seu posicionamento e sua 

estratégia. 

 

20.1 DRE 
 

 As demonstrações do resultado do exercício foram projetadas conforme as tabelas 15 e 

16. Para as projeções do primeiro ano, mês a mês, foi considerado um aumento de 3% nas 

receitas e 3% nos custos variáveis a cada mês. Já para as projeções anuais, foi considerado 

crescimento nas vendas em volume de 15%, conforme foi divulgado no Anuário da 

alimentação fora do lar 2013, e o reajuste dos custos e despesas baseadas em índices de 

inflação, projetado em 6,4% ao ano.  
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Tabela 11: DRE mês a mês. 

DRE 

 Jan (R$)  Fev (R$) Mar (R$) Abr (R$) Mai (R$) Jun (R$) 

Receita de vendas  66.720,00  68.721,60  70.783,24  72.906,73  75.093,93   77.346,74  

IMPOSTOS             

Simples (4,50%) 3.024,00  3.092,47  3.185,24  3.280,80  3.379,22  3.480,60  

Receita Líquida  63.696,00  65.629,13   67.598,00  69.625,93  71.714,71  73.866,14  

CPV             

Total CPV 11.221,36  11.558,00  11.904,74  12.261,88  12.629,73  13.008,62  

Depreciação  231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  

LUCRO BRUTO  52.242,73  53.839,22  55.461,35  57.132,14  58.853,07  60.625,61  

DESPESAS             

Administrativas 28.179,14  28.179,14  28.179,14  28.179,14  28.179,14  28.179,14  

Financeiras 662,33  678,54  695,00  712,44  730,16  748,40  

Vendas 2.358,00  1.200,00  1.200,00  820,00  500,00  1.200,00  

Total de Despesas 31.199,47  30.057,68  30.074,14  29.711,58  29.409,30  30.127,54  

LUCRO LÍQUIDO 21.043,26  23.781,54  25.387,21  27.420,56  29.443,77  30.498,07  

 

DRE 

 Jul (R$) Ago (R$) Set (R$) Out (R$) Nov (R$) Dez (R$) 

Receita de vendas 79.667,14  82.057,15  84.518,86  87.054,42  89.666,05  92.356,03  

IMPOSTOS             

Simples (4,50%) 3.585,02  3.692,57  3.803,35  3.917,45  4.034,97  4.156,02  

Receita Líquida 76.082,12  78.364,58  80.715,51  83.136,97  85.631,08  88.200,01  

CPV             

Total CPV 13.398,87  13.800,83  14.214,85  14.641,29  15.080,52  15.532,93  

Depreciação 231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  

LUCRO BRUTO 62.451,34  64.331,84  66.268,75  68.263,77  70.318,65  72.435,17  

DESPESAS             

Administrativas 28.179,14  28.179,14  28.179,14  28.179,14  28.179,14  28.179,14  

Financeiras 767,20   786,56  806,50  827,04   848,19  869,98  

Vendas 1.338,00  820,00  500,00  1.200,00  500,00  2.358,00  

Total de Despesas  30.284,34   29.785,70  29.485,64  30.206,18  29.527,33  31.407,12  

LUCRO LÍQUIDO 32.167,00 34.546,14 36.783,11 38.057,59 40.791,32 41.028,05 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Tabela 12: DRE ano a ano 
DRE 

 Ano 1 (R$) Ano 2 (R$) Ano 3 (R$) 

Receita de vendas  946.891,89  1.088.925,67  1.252.264,40  

IMPOSTOS       

Simples 42.610,13  49.001,65   56.351,89  

Receita Líquida 904.281,76  1.039.924,02  1.195.912,51  

CPV       

Total CPV 159.253,62  169.445,85  180.290,38  

Depreciação 2.732,00  2.732,00  2.732,00  

LUCRO BRUTO 742.296,14   867.746,17  1.012.890,13  

DESPESAS       

Administrativas 338.149,68  359.791,25  382.817,89  

Financeiras 9.132,34  9.716,80  10.338,67  

Vendas 13.994,00  14.889,61   5.842,54  

Total de Despesas 361.276,02  384.397,66   408.999,10  

LUCRO LÍQUIDO  381.020,12   483.348,51   603.891,03  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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20.2 FLUXO DE CAIXA 

Foram elaborados os fluxos de caixa do primeiro ao terceiro ano, sendo que no 

primeiro ano foi realizado o fluxo de caixa mês a mês. 

 

20.2.1 FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS 

 
Tabela 13: Fluxo de Caixa Janeiro a Junho 

FLUXO DE CAIXA MENSAL 

  JAN  

(R$) 

FEV (R$) MAR (R$) ABR (R$) MAI (R$) JUN (R$) 

ENTRADA             

Receita de vendas 66.720,00  68.721,60  70.783,24  72.906,73  75.093,93  77.346,74  

SAÍDAS             

Custos             

(-) Custos Variáveis 

(CPV) 

11.221,3

6  

11.558,00  11.904,74  12.261,88  12.629,73  13.008,62  

Despesas             

(-) Administrativas 28.179,1

4  

28.179,14  28.179,14  28.179,14  28.179,14  28.179,14  

(-) Financeiras 662,33  678,54  695,00  712,44  730,16  748,40  

(-) Vendas 2.358,00  1.200,00  1.200,00  820,00  500,00  1.200,00  

SUB TOTAL SAÍDAS 42.420,8

3  

41.615,68  41.978,88  41.973,46  42.039,03  43.136,16  

Resultado antes da 

depreciação e imposto 

24.299,1

7  

27.105,92  28.804,36  30.933,27  33.054,90  34.210,58  

(-) Depreciação 231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  

LAIR 24.067,2

6  

26.874,01  28.572,45  30.701,36  32.822,99  33.978,67  

(-) SIMPLES Nacional 

(4,5%) 

1.083,02  1.209,33  1.285,76  1.381,56  1.477,03  1.529,04  

(+) Depreciação 231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  

FLUXO DE CAIXA 

LÍQUIDO 

23.216,1

5  

25.896,59  27.518,60  29.551,71  31.577,87  32.681,54  

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Tabela 14: DRE Julho a Dezembro 

FLUXO  DE  CAIXA MENSAL 

  JUL  (R$) AGO (R$)  SET (R$) OUT (R$) NOV (R$) DEZ (R$) 

ENTRADA             

Receita de vendas 79.667,14  82.057,15  84.518,86  87.054,42  89.666,05  92.356,03  

SAÍDAS             

Custos             

(-) Custos Variáveis 

(CPV) 

13.398,87  13.800,83  14.214,85  14.641,29  15.080,52  15.532,93  

Despesas             

(-) Administrativas 28.179,14  28.179,14  28.179,14  28.179,14  28.179,14  28.179,14  

(-) Financeiras 767,20  786,56  806,50  827,04  848,19  869,98  

(-)Vendas 1.338,00  820,00  500,00  1.200,00  500,00  2.358,00  

SUB TOTAL 

SAÍDAS 

43.683,21  43.586,53  43.700,49  44.847,47  44.607,85  46.940,05  

Resultado antes da 

depreciação e 

imposto 

35.983,93  38.470,62  40.818,37  42.206,95  45.058,20  45.415,98  

(-) Depreciação 231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  

LAIR 35.752,02  38.238,71  40.586,46  41.975,04  44.826,29  45.184,07  

(-) SIMPLES 

Nacional (4,5%) 

1.608,84  1.720,74  1.826,39  1.888,87  2.017,18  2.033,28  

(+) Depreciação 231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  231,91  

FLUXO DE 

CAIXA LÍQUIDO 

34.375,09  36.749,88  38.991,98  40.318,08  43.041,02  43.382,70  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Figura 22: Fluxo de Caixa Mensal 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

20.2.2 FLUXO DE CAIXA ANO A ANO 

 
Tabela 15: Fluxo de Caixa Anual 

FLUXO DE CAIXA ANUAL 

  ANO 1 (R$) ANO 2 (R$) ANO 3 (R$) 

ENTRADA    

 Receita de vendas 946.891,89 1.088.925,67 1.252.264,40 

SAÍDAS    

Custos    

(-) Custos Variáveis (CPV) 159.253,62 169.445,85 180.290,38 

Despesas    

(-) Administrativas 338.149,68 359.791,25 382.817,89 

(-) Financeiras 9.132,34 9.716,80 10.338,67 

(-) Vendas 13.994,00 14.889,61 15.842,54 

SUB TOTAL SAÍDAS 520.529,64 553.843,51 589.289,48 

Resultado antes da depreciação e imposto 426.362,25 535.082,16 662.974,92 

(-) Depreciação 2.732,00 2.732,00 2.732,00 
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LAIR 423.630,25 532.350,16 660.242,92 

(-) SIMPLES Nacional (4,5%) 19.063,36 23.955,75 29.710,93 

(+) Depreciação 2.732,00 2.732,00 2.732,00 

 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO 407.298,89 511.126,41 633.263,99 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 
Figura 23: Fluxo de Caixa ano a ano 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

21 INDICADORES DE VIABILIDADE OU ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE 
 

21.1 PONTO DE EQUÍLIBRIO 
 

 Segundo o SEBRAE o Ponto de Equilíbrio ou Break-Even Point determinará qual o 

valor mínimo necessário para cobrir os gastos com custos e despesas ou seja, é o ponto no 

qual a empresa não terá prejuízo, nem lucro. É um valor para análise que informará o 

faturamento mínimo necessário para cobrir os custos fixos e variáveis. 

 Pode ser aplicado da seguinte forma: 

(1)           

 

 

(2)     MC = Receita de Vendas – Despesas Variáveis 

 

 O índice da margem de contribuição é obtido através da expressão: 
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(3)         

   

 Apresentamos na tabela abaixo o ponto de equilíbrio do primeiro ao terceiro ano. 

 
Tabela 16: Ponto de Equilíbrio do primeiro ao terceiro ano 

 ANO 1 ANO2 ANO3 

Receita de Vendas (R$) 946.891,89  

 

1.088.925,67  

 

1.252.264,40  

 

Custo Fixo (R$) 361.276,02  

 

384.397,66  

 

589.289,48  

 

Custo Variável (R$) 159.253,62  

 

169.445,85  

 

180.290,38  

Margem de Contribuição (R$) 787.638,27 919.479,82 1.071.974,02 

% Margem de Contribuição 0,8318 0,8443 0,8560 

% Custo Variável  (CPV) 0,1681 0,1556 0,1439 

Ponto de Equilíbrio (R$) 434.330,39 455.285,63 688.422,28 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

   

21.2 LUCRATIVIDADE 
 

 Para o SEBRAE a lucratividade é um dos principais indicadores econômicos, já que 

está relacionado à competitividade. É um indicador que mede o lucro líquido em relação às 

vendas. Uma boa lucratividade significa maior capacidade de competir. 

(4)   

 

− LL = 381.020,12 

− RT = 946.891,89 

 Lucratividade = 40,23 ,significa que a cada ano, com Receita Total de R$ 946.891,89 , 

após pago as despesas e impostos, o restaurante tem um lucro de R$ 380.934,60. 
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21.3 RENTABILIDADE 
 

 Indica o percentual de retorno obtido pela empresa sobre o capital investido. 

 Para o SEBRAE, rentabilidade é a remuneração do Patrimônio Líquido, ou seja, mede 

a remuneração do capital próprio investido na empresa. 

 A rentabilidade pode ser calculada através da expressão abaixo: 

(5)  

− LL = 381.02,12 

− IT = 469.203,26 

 Rentabilidade = 81,20, sendo assim, a cada ano, o empreendimento recupera 81,20%  

do investimento. 

 

21.4 PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO - PAYBACK 
 

O período de payback é o espaço de tempo entre o início do projeto e o momento em 

que o fluxo de caixa acumulado torna-se positivo. Trata-se do tempo necessário para a 

recuperação do investimento inicial em um projeto. 

O Prazo de Retorno do Investimento pode ser obtido através da expressão a baixo. 

(6)  

 

Considerando os conceitos acima o prazo de retorno do investimento o Payback do 

restaurante Fresh Foods ocorrerá em 1,05 ano, ou seja, o retorno do investimento ocorrerá 

após 1 ano e 1 dia. 

 

21.5 ROI – RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO 
 

O índice define a relação entre quanto a empresa ganhou ou perdeu em relação a um 

determinado investimento. 

Pode ser calculado através da expressão: 

(7)   
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− LL = 381.020,12 

− AT = 469.203,50 

O Retorno Sobre o Investimento do restaurante Fresh Food será de 81,20%. 

 

 

21.6 ANÁLISE DE CENÁRIOS 
  

Neste tópico analisaremos as demonstrações do resultado do primeiro ano para os 

diferentes cenários; mais provável, otimista e pessimista. 

De acordo com dados expostos anteriormente, com o cenário realista, o restaurante 

Fresh Foods obterá no primeiro ano um Lucro Líquido de R$ 381.020,12, porém para um 

cenário pessimista consideramos uma receita 50% menor do que no cenário mais provável, 

como já abordado no tópico receitas, e assim foi apurado um prejuízo de R$ 104.435,20, já no 

cenário otimista, com 100% de aproveitamento, o restaurante obterá um Lucro Líquido de R$ 

854.829,77.  

Abaixo, a tabela com os lucros líquidos dos cenários, mais provável, pessimista e 

otimista. 
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Tabela 17: Tabela com Lucros Líquidos 

DRE 

 Ano 1 (R$) Ano 2 (R$) Ano 3 (R$) 

Receita de vendas 946.891,89 1.088.925,67 1.252.264,40 

IMPOSTOS    

Simples 42.610,13 49.001,65 56.351,89 

Receita Líquida 904.281,76 1.039.924,02 1.195.912,51 

CPV    

Total CPV 159.253,62 169.445,85 180.290,38 

Depreciação 2.732,00 2.732,00 2.732,00 

LUCRO BRUTO 742.296,14 867.746,17 1.012.890,13 

DESPESAS    

Administrativas 338.149,68 359.791,25 382.817,89 

Financeiras 9.132,34 9.716,80 10.338,67 

Vendas 13.994,00 14.889,61 15.842,54 

Total de Despesas 361.276,02 384.397,66 408.999,10 

LUCRO LÍQUIDO 381.020,12 483.348,51 603.891,03 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

21.7 VIABILIDADE DO NEGÓCIO 
 

 Após análise financeira, pode-se concluir que o Restaurante Fresh Foods é um negócio 

viável. Essa conclusão é fundamentada nas seguintes questões: 

− Embora tenha um investimento inicial relativamente alto, seu retorno é rápido. 

Conforme abordado no tópico 21.4, o retorno do investimento a partir do seu primeiro 

ano. 

− Para uma pequena empresa, apresenta alta lucratividade e rentabilidade como expostos 

nos tópicos 21.2 e 21.3. 

− Ao analisarmos os cenários, observamos  que, o restaurante Fresh Foods apresenta no 

cenário pessimista um prejuízo de R$ 104.43,20, dessa forma para que não haja 

dúvidas quanto a viabilidade do empreendimento, é preciso minimizar as despesas e os 

custos, negociando melhores preços junto aos fornecedores, cortando alguns custos e 

diminuindo o investimento inicial. 
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23 ANEXOS 
 

23.1 CONTRATO SOCIAL 
 

CONTRATO PARA SOCIEDADE SIMPLES 

Cristiane S. Shimoda e Cristina A. Shimoda, têm entre si justo e combinado a constituição de 

uma SOCIEDADE SIMPLES, 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 Fresh Foods Restaurante, com sede e foro no 

Largo Nove de Abril, Bairro Vila Santa Cecilia, CEP: 27260-180, em Volta Redonda, Rio de 

Janero 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO SOCIAL 

 

A sociedade tem por objetivo social a gerência do empreendimento em questão. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL 

 

O capital social será de R$500.000,00 (seiscentos mil), totalmente integralizado em moeda 

corrente do país, dividido em (500.000 (seiscentos mil) de valor unitário de R$1,00 (um real) 

cada uma e dividido entre os sócios da seguinte forma: 

Nome do primeiro sócio, Cristiane S. Shimoda, quantidade de quotas 250.000 R$ 

(250.000,00) 

Nome do segundo sócio, Cristina A. Shimoda, quantidade de quotas 250.000 R$ (250.000,00)  
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Parágrafo único: Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

 

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, (nome), 

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 às administradoras, 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. 
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CLÁUSULA SEXTA – RETIRADA PRO-LABORE 

 

Os sócios declaram que não há interesse por parte dos mesmos em efetuar retiradas pro-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. 
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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; 

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. 
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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. 

 

Volta Redonda, 25 de Maio de 2014 

 

aa) _________________________ aa) ______________________ 

        Cristiane S. Shimoda          Cristina A.Shimoda 

 

Visto: _____________________ 

Gabriel Shalaguti 

(166.789 OAB/RJ) 
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23.2 ORÇAMENTO PARA DIVULGAÇÃO BUSDOOR 
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23.3 ORÇAMENTO PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO 
 

Orçamento Rádio Sociedade FM 

Inserções por dia Valor por dia Dias Total 

3 R$ 35,00 20 R$ 700,00 
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23.4 ORÇAMENTO DOS PANFLETOS 
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23.5 COTAÇÃO SEMAZA PLÁSTICOS 
 

SEMAZA PLÁSTICOS 
 

Proposta Nº 564/14 

São Paulo, 03 de Abril de 2014.  

Á 
Empresa: Shimoda Photo e Video                        Tel: (24) 9.8824-1977 
Contato: Cristiane                                                   E-mail:  Cris_shimoda@hotmail.com 

 
Conforme solicitação segue abaixo cotação: 

 
Bandeja plástica Fast Food LF 330 em PP – até 70 ºC, medidas 43,9 x 30,5 x 3,3 cm 
caixa com 50 pçs 
Cores: bege, branca, vinho, vermelha, cinza, preto, verde musgo, verde limão, marrom café 
e azul royal. 
Quantidade: 60 pçs 
Custo R$ 5,30 p/ unid. 
 
*Validade da proposta 30 dias para produtos em PP. 
 
Frete FOB – por conta do Cliente, quando o cliente indicar a transportadora à 
responsabilidade da Semaza é limitada a entrega dos produtos na sede da transportadora, 
mediante assinatura do canhoto da entrega. 
 
Condições de pagamento: 50% à vista antecipado e 50% 28 DDL – Boleto- após cadastro 
Prazo de entrega: Consultar 
Nível econômico Abril / 2014 
 
Cartão BNDES (Visa e Master Card): acréscimo 2,5 %em até 48 x (parcelas mínimas 
R$ 100,00) 
 
 

Prazo de Garantia das bandejas: 03 meses contra empenamento, desde que 
utilizadas ou lavadas de acordo com as especificações técnicas anexa a Nota 
Fiscal de Venda. 

 
Atenciosamente, 

 
Jaqueline 
Vendas 

 
 
 
 

R. Boa Vista nº 145 B  – Jd. Santa Marta Santana de Parnaíba – SP Cep.: 
06529-175 

Tel.: 11-4156-9580 Fax. 11-4156-9581 e-mail  jaqueline@semaza.com.br site   
www.semaza.com.br 

 

mailto:Cris_shimoda@hotmail.com�
mailto:jaqueline@semaza.com.br�
http://www.semaza.com.br/�
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23.6 ORÇAMENTO MÁQUINA DE SENHA 
 

 
De: Tecnbras® Painéis Eletrônicos 

São Paulo – SP 
   Para: Sra. Cristina Shimoda 

Volta Redonda - RJ 
Humberto Favaro 

Departamento Comercial 
          Sra. Cristina Shimoda 

Data: 26/05/2014   
Tel:  (0XX11) 5565-4905 Tel: (0XX24)  
Fax: (0XX11) 5677-1425 Cel: (0XX24) 98824-4911  
Ref: Proposta – 01 (um) painel eletrônico de 
chamada de senhas sequenciais modelo 
Senseq-013D (painel com displays de 4 
polegadas.! A melhor visibilidade do 
mercado!), suporte de fixação do painel em 
parede/teto e 01 (um) acionador de chamada 
sequencial de senhas. 

 
TEMOS ENTREGA RÁPIDA! 

 

INFORMAMOS QUE, CASO 
SEJA DO INTERESSE DA SRA., 
O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS 
PODERÁ SER CONTRATADO! 

TEMOS REPRESENTAÇÃO 
TÉCNICA EM VOLTA 
REDONDA/RJ. 

Número da proposta: E2231-14M  
   
Seguem abaixo as informações técnicas e comerciais para o fornecimento em referência: 
 
1.1 
1 – Dimensões: 

– Painel eletrônico de chamada de senhas sequenciais modelo Senseq-013D 

 

(painel 
com displays de 4 polegadas! A melhor visibilidade do mercado!): 

Comprimento 39,0 cm. 
Altura 26,0 cm. 
Profundidade   8,0 cm. 
Peso      4 Kg. 
  
  
2 – Características Técnicas: 
2.1 - Painel eletrônico de chamada de senhas sequenciais modelo Senseq-013D 

Função 

(painel 
com displays de 4 polegadas! A melhor visibilidade do mercado!): 

Indicação da senha chamada em ordem sequencial (de 001 à 999). 
Formato Campo com 03 (três) dígitos de 4 polegadas de altura para indicação da 

senha. 
Sinal sonoro Tritonal. 
Cores Displays em vermelho  e caixa metálica em preto. 
Alimentação Corrente elétrica 110/220 Vac com fusível de Segurança de 1 Ampére mais 1 

reserva 
Consumo 18 Watts/h. 
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4 – Preços: 
Item Qtd Pr. Unitário Pr. Total 

Painel eletrônico de chamada de senhas sequenciais 
modelo Senseq-013D  (com o ajustador de senhas e o 
suporte de fixação do Painel em parede/teto inclusos)

01 

 e 
01 (um) acionador de chamada de senhas (com botão de 
chamada e repetição da chamada e funcionamento via 
rádio frequencia (sem fios). 

R$ 490,00 R$ 490,00 
(já com o 
suporte de 
teto/parede 
e o 
ajustador 
de senhas 
inclusos). 

(já com o 
suporte de 
teto/parede 
e o 
ajustador 
de senhas 
inclusos). 

Frete rodoviário 01 (Serviço Opcional) Não incluso Não incluso 
Instalação (Serviço Opcional - Serviço de simples 
execução - Acompanha o manual de instalação e uso 
dos equipamentos - Informamos que um eletricista 
consegue executar a instalação com facilidade)

01 

. 

Não inclusa Não inclusa 

    Preço total   R$    490,00 

Obs: Estão inclusos todos os impostos. 
 

  

TEMOS ENTREGA RÁPIDA! 

    

  
  
5 – Forma de Pagamento: 

Modalidade: Boletos Bancários. 

30/60/90/120 ou 40 dias direto após a data da entrega dos 
equipamentos. 

6 – Prazo de entrega: Até 05 (cinco) dias úteis após a data da confirmação do pedido de 
compra dos equipamentos. 
7 – Garantia dos Equipamentos: 12 (doze) meses, a contar da data da entrega dos 
equipamentos. 
8 – Assistência Técnica: Atendimento imediato, mediante chamada técnica pelos nossos 
telefones ou nosso e-mail: suporte@tecnbras.com.br 

30 (trinta) dias. 
9 – Validade da proposta: 

Para esclarecimentos adicionais atendemos pelos telefones: (0xx11) 5565-4905/5679-
6565/5678-2944/5677-1425.             
  
                                         Atenciosamente, Humberto Favaro 

Departamento Comercial 
Rua Olivaldo Vila Nova, 138 - Jardim Cupecê - São Paulo - SP - Cep: 04652-270 -Tel: 
(0xx11) 5565-4905 – Fax: (0xx11) 5677-1425 

e-mail: tecnbras@tecnbras.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:suporte@tecnbras.com.br�
mailto:tecnbras@tecnbras.com.br�
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23.7 ORÇAMENTO COM REFRIGERAÇÃO MORAES LTDA. 
 

_REMOL – Refrigeração Moraes Ltda. Indústria de Móveis de Qualidade. 

Av. Alberto Geovanini, 400 – Betânia – Ipatinga / MG – CEP.: 35.164-546 

Tel/Fax.: (31)3826.7938 –     remol@remol.com.br /  www.remol.com.br 

REMOL – Refrigeração Moraes Ltda.  DATA: 31/ 03/ 14 

CLIENTE: SHIMODA PHOTO 

CIDADE: VOLTA REDONDA      ESTADO:RJ        TEL.: (24)3342.9988 / 7834.9443                

COMPRADOR: CRISTIANE            Cris_shimoda@hotmail.com                                
 

ORÇAMENTO 15930 

Todos os produtos desta tabela são fabricados em aço carbono c/pintura eletrostática pó 

– EPOXI 

Código  Produto Qtde preço 

unitário 

pç unit. 

especial 

p/ qtde. 

TOTAL 

0330 Cadeira c/estofado redondo           28 67,87 56,43  

0460 Cadeira c/estofado redondo 28 104,10 71,83  

0510 Banco c/estofado e encosto 04 137,60 94,82  

0580 Mesa p/tampo 680 x 680mm – 

s/tampo 

Mesa p/tampo 800 x 800mm – 

s/tampo 

07 

07 

125,55 

153,30 

93,50 

112,20 

 

0720 Banco c/estofado 04 136,60 92,40  

0790 Mesa p/tampo de 800 a 1300mm Ø – 

s/tampo 

07 170,96 122,10  

0900 Tampo de MDF 15mm (tamanho) 

todo revestido em fórmica (indicar 

cor) 

    

SUB  TOTAL:  

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 40% no pedido e o 

restante dividido em 04 parcelas iguais para 10/40/70/100dd 

contados da saída da mercadoria. (cadastro sujeito 

aprovação) (parcelamento c/cheques entregues ao motorista 

FRETE:          R$450,00 

(( descarregar o caminhão 

é por conta do cliente )) 

FRETE: 50% no pedido e 

mailto:remol@remol.com.br�
http://www.remol.com.br/�
mailto:Cris_shimoda@hotmail.com�
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na entrega da mercadoria) 

((parcelamento sem alteração de preço)) 

À VISTA:

PRAZO DE ENTREGA: até 30dd. 

 Desconto Especial. 

50% c/ as 4 parcelas.. 

TOTAL:  

 

• FRETE: 50% no pedido e 50% com as 4 parcelas.....(( ñ tem desc pagto a vista) 
• TAMPO COMPENSADO: 50% no pedido e 50% c/ as 4 parcelas..... (( ñ tem desc 

pagto a vista) 
• Todos os produtos são fabricados em aço carbono NA ESPESSURA 18 (1,2mm) e 

pintura eletrostática pó – EPOXI. 
• O frete destacado acima será calculado até Volta Redonda/RJ. Este será incluído na 

nossa N.F. e cobrado do cliente na duplicata. 
• Esta tabela poderá sofrer qualquer alteração sem prévio aviso. 
 

Cordiais Saudações, 

_________________________________ 

Suellen Lelis Santos 

REMOL INOX – Refrigeração Moraes Ltda. 
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23.8 TABELA DO SIMPLES NACIONAL 

  Vigência a Partir de 01.01.2012 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços. 

Receita Bruta em 12 meses (em 
R$) 

Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS 

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 
De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 
De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 
De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 
De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 
De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 
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