
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  

                  

                  

                  

                  

                  

BRUNA CARELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES 

                  

                  

                  

                  

PLANO DE NEGÓCIO: SENHORA COXINHA 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Volta Redonda, RJ 

2018 



 

 

BRUNA CARELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

PLANO DE NEGÓCIO: SENHORA COXINHA 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Trabalho de Conclusão do Curso apresentada ao Curso de Graduação 

em Administração do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Bacharel em Administração.  Orientador: Prof. 

Dr. Ricardo Thielmann. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Volta Redonda, RJ 

2018 



 

 

BRUNA CARELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES 

                  

                  

                  

                  

PLANO DE NEGÓCIO: SENHORA COXINHA 

                  

                  

                  

                  

Trabalho de Conclusão do Curso apresentada ao Curso de Graduação 

em Administração do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Bacharel em Administração.  Orientador: Prof. 

Dr. Ricardo Thielmann. 

                  

                  

                  

                  

Volta Redonda, RJ, 03 de dezembro de 2018 

                  

                  

                  

                  

BANCA EXAMINADORA 

                  

Prof. Dr. Ricardo Thielmann 

Universidade Federal Fluminense 

                  

Prof. Dr. Marco Antonio Conejero 

Universidade Federal Fluminense 

                  

Prof. Dr. Wellington Nascimento Silva 

Universidade Federal Fluminense 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Quadro 1 - MEI ....................................................................................................................... 13 

Quadro 2 - Concorrentes.......................................................................................................... 22 

Quadro 3 - SWOT - Forças E Fraquezas ................................................................................. 25 

Quadro 4 - SWOT - Oportunidades e Ameaças ...................................................................... 27 

Quadro 5 - Riscos .................................................................................................................... 81 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Canvas ..................................................................................................................... 10 

Figura 2 - INPI ......................................................................................................................... 15 

Figura 3 - Logotipo .................................................................................................................. 29 

Figura 4 - Cone ........................................................................................................................ 33 

Figura 5 - Cardápio .................................................................................................................. 34 

Figura 6 - Fluxograma - Salgados ........................................................................................... 39 

Figura 7 - Fluxograma - Doce ................................................................................................. 40 

Figura 8 - Organograma .......................................................................................................... 41 

Figura 9 - Recebimento de Coxinhas ...................................................................................... 43 

Figura 10 - Compra de molhos ................................................................................................ 44 

Figura 11 - Compra de refrigerantes e sucos ........................................................................... 45 

Figura 12 - Compra de gás ...................................................................................................... 46 

Figura 13 - Controle diário ...................................................................................................... 47 

Figura 14 - Cadastro Venda ..................................................................................................... 48 

Figura 15 - Organização Inicial ............................................................................................... 49 

Figura 16 - Limpeza Final ....................................................................................................... 50 

Figura 17 - Cadastro de Clientes - Google Forms ................................................................... 51 

Figura 18 - Layout do Carrinho ............................................................................................... 54 

Figura 19 - Layout do Carrinho ............................................................................................... 55 

Figura 20 - Layout do Carrinho ............................................................................................... 56 

Figura 21 - Layout do Carrinho ............................................................................................... 57 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Preço ....................................................................................................................... 35 

Tabela 2 - Investimento Inicial ................................................................................................ 59 

Tabela 3 - Despesas ................................................................................................................. 60 

Tabela 4 - Equipe ..................................................................................................................... 61 

Tabela 5 - Equipe - Março a Junho de 2020 ............................................................................ 62 

Tabela 6 - Equipe - Anual ....................................................................................................... 62 

Tabela 7 - Custo Direto Discriminado ..................................................................................... 63 

Tabela 8 - Custo Direto ........................................................................................................... 64 

Tabela 9 - Compras e Insumos ................................................................................................ 65 

Tabela 10 - Custos Indiretos .................................................................................................... 65 

Tabela 11 - Previsão de Receita – Coxinha ............................................................................. 65 

Tabela 12 - Previsão de Receita Semanal – Coxinha .............................................................. 66 

Tabela 13 - Previsão de Receita Mensal – Coxinha ................................................................ 66 

Tabela 14 - Previsão de Receita Anual – Coxinha .................................................................. 66 

Tabela 15 - Previsão de Receita .............................................................................................. 67 

Tabela 16 - Previsão de Receita Mensal – Bebidas ................................................................. 67 

Tabela 17 - Previsão de Receita Anual – Bebidas ................................................................... 68 

Tabela 18 - Previsão de Receita Anual – Totais ...................................................................... 68 

Tabela 19 - Receitas Anuais .................................................................................................... 68 

Tabela 20 - Fluxo de Caixa...................................................................................................... 68 

Tabela 21 - Fluxo de Caixa - Total .......................................................................................... 69 

Tabela 22 - Saldo Acumulado Fluxo de Caixa ........................................................................ 70 

Tabela 23 - Projeção dos Resultados - julho a dezembro de 2019 .......................................... 71 

Tabela 24 - Projeção de resultados – julho a dezembro de 2020 ............................................ 72 

Tabela 25 - Ponto de Equilíbrio ............................................................................................... 73 

Tabela 26 - Análise de Investimentos ..................................................................................... 73 

Tabela 27 - Projeções de Longo Prazo .................................................................................... 74 

Tabela 28 - Cenário A ............................................................................................................. 75 

Tabela 29 - Cenário A Indicadores .......................................................................................... 75 

Tabela 30 - Cenário A - Projeções de Longo Prazo ................................................................ 75 

Tabela 31 - Cenário A - Projeções........................................................................................... 76 

Tabela 32 - Cenário A - Fluxo de Caixa .................................................................................. 76 

Tabela 33 - Cenário B - Investimento ..................................................................................... 77 

Tabela 34 - Indicadores - Resultados ...................................................................................... 78 

Tabela 35 - Cenário B - Projeções de Longo Prazo ................................................................ 78 

Tabela 36 - Cenário B - Projeções ........................................................................................... 78 

Tabela 37 - Cenário B - Fluxo de Caixa .................................................................................. 79 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 SUMÁRIO EXECUTIVO .................................................................................... 8 

2 APRESENTAÇÃO GERAL ................................................................................ 9 

2.1 HISTÓRIA .............................................................................................................. 9 

2.2 CANVAS ................................................................................................................ 9 

2.3 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS ......................................................................... 10 

3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ............................................................... 12 

3.1 DIFERENCIAIS COMPETITIVOS ..................................................................... 12 

3.2 EQUIPE DE GESTÃO ......................................................................................... 12 

3.3 ESTRUTURA LEGAL ......................................................................................... 13 

3.4 LOCALIZAÇÃO .................................................................................................. 13 

3.5 REGISTROS FISCAIS, GERENCIAIS, PATENTES E MARCAS ................... 15 

3.6 SEGUROS ............................................................................................................ 15 

3.7 SERVIÇOS FORNECIDOS POR TERCEIROS ................................................. 16 

4 ESTRATÉGIA .................................................................................................... 17 

4.1 TAMANHO DO MERCADO .............................................................................. 17 

4.2 SEGMENTAÇÃO ................................................................................................ 17 

4.3 MACROAMBIENTE ........................................................................................... 17 

4.4 CINCO FORÇAS/SETORIAL ............................................................................. 20 

4.4.1 Análise das Cinco forças competitivas .............................................................. 20 

4.5 VRIO..................................................................................................................... 23 

4.6 PARCERIAS ........................................................................................................ 24 

4.7 SWOT ................................................................................................................... 24 

4.7.1 Forças e Fraquezas ............................................................................................. 25 

4.7.2 Oportunidades e ameaças .................................................................................. 27 

4.8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .......................................................................... 27 

5 MARKETING ..................................................................................................... 29 

5.1 LOGOTIPO .......................................................................................................... 29 

5.2 CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ...................................... 30 

5.3 CANAIS DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO ......................................................... 34 

5.4 ESTRATÉGIAS DE PREÇOS ............................................................................. 35 

5.5 ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO ..................................................................... 35 

5.6 PREVISÕES DE VENDAS ................................................................................. 38 

6 OPERAÇÕES ..................................................................................................... 39 

6.1 PROCESSO PRODUTIVO .................................................................................. 39 

6.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS.......................................................................... 40 

6.3 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ....................................................................... 40 

6.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ....................................................................... 40 

6.5 PROCESSOS DE TRABALHO ........................................................................... 41 

6.5.1 Processos .............................................................................................................. 41 

6.5.2 Funcionograma ................................................................................................... 42 

6.5.3 Fluxogramas ........................................................................................................ 43 

6.6 COMPETÊNCIAS EXIGIDAS ............................................................................ 51 



 

 

6.7 PLANO DE QUALIDADE DOS PROCESSOS E PRODUTOS ........................ 52 

6.8 ARRANJO FÍSICO .............................................................................................. 53 

7 FINANÇAS .......................................................................................................... 58 

7.1 DEFINIÇÃO DOS INVESTIMENTOS INICIAIS .............................................. 58 

7.2 DEFINIÇÃO DOS GASTOS DO EMPREENDIMENTO PARA 5 ANOS ........ 59 

7.2.1 Despesas ............................................................................................................... 60 

7.2.2 Pessoal e Impostos............................................................................................... 61 

7.2.3 Custos Diretos ..................................................................................................... 63 

7.2.4 Custos Indiretos .................................................................................................. 65 

7.3 DEFINIÇÃO DAS PREVISÕES DE RECEITAS DO EMPREENDIMENTO 

PARA 5 ANOS ........................................................................................................................ 65 

7.4 DEFINIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA 5 ANOS ..................................... 68 

7.5 DEFINIÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PARA 5 ANOS ... 71 

7.6 CÁLCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO ........................................................ 72 

7.7 ANÁLISE DO INVESTIMENTO ........................................................................ 73 

8 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE ...................................................................... 75 

8.1 CENÁRIO A ......................................................................................................... 75 

8.2 CENÁRIO B ......................................................................................................... 77 

9 RISCO .................................................................................................................. 81 

APÊNDICE A — QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS CONSUMIDORES

 ................................................................................................................................................. 82 

APÊNDICE B — GRÁFICOS ............................................................................. 85 

 



8 

 

1 SUMÁRIO EXECUTIVO  

O presente estudo visa analisar a viabilidade da abertura de um negócio no ramo 

alimentício de Volta Redonda, motivado por um sonho de infância. Após diversas 

considerações foi chegado a uma empresa de revenda de coxinhas no centro da cidade, porém 

considerando os custos de investimento inicial, não seria uma loja física no formato de 

lanchonete, como os concorrentes, entretanto um carrinho de lanche. 

A Senhora Coxinha é uma empresa que deseja trazer uma novidade para o mercado de 

Volta Redonda. Seus produtos são coxinhas de diversos sabores que serão servidos em cones 

com doze unidades. Todas as coxinhas serão fritas na hora após solicitação do cliente. 

 Entre os diversos benefícios do carrinho a facilidade de locomoção para festas e 

eventos, que será uma das formas de divulgação da marca, além de aumentar a receita. 

O ponto da Senhora Coxinha é no centro da Vila Santa Cecília, visto o grande tráfego 

de pessoas que circulam todos os dias. 

A empresa foca no diferencial como estratégia empresarial e tem como visão a 

expansão do empreendimento para outras cidades de Médio Paraíba. 

Foi realizada uma pesquisa de mercado para construir os principais pontos do negócio 

de acordo com a população de Volta Redonda. Foram encontrados públicos que gostam de 

novidades no mercado, estão abertos ao negócio de coxinhas e nunca tiveram a oportunidade 

de experimentar coxinhas de outros sabores, visto que não há nenhuma empresa que o fornece 

atualmente em Volta Redonda. 

O modelo tem a capacidade produtiva de 998 cones de coxinhas por mês, embasadas 

em 46 horas de trabalho com o horário de funcionamento de 9 horas às 18 horas nos dias de 

semana e aos fins de semana de 9 horas às 12 horas. 

O investimento inicial para a abertura da Senhora Coxinha é de R$33.000,00, sendo 

todo ele do proprietário. 

Após a análise de viabilidade econômica, considerando um mercado estável, viu-se 

que a empresa é viável no mercado de Volta Redonda, o retorno do investimento será em 3 

anos e a TIR é de 24,5% ao ano, o que é positivo pelo modelo de negócios dessa empresa, 

porém há pontos que o proprietário deverá manter-se alerta, principalmente por obter baixo 

valor de investimento. 
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2 APRESENTAÇÃO GERAL 

2.1 HISTÓRIA 

A coxinha surgiu para satisfazer os desejos de um pequeno garoto que morava em uma 

fazenda no interior de São Paulo, na cidade de Limeira na época do Brasil Colonial – quando 

o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. 

O tal garoto era conhecido por ser apaixonado por coxas de frango e comê-las 

compulsivamente – além de possuir alguns outros gostos peculiares devido à maneira muito 

criteriosa e cheia de regalias que fora criado. Certo dia, a empregada da fazenda percebeu que 

não haveria coxas o suficiente para atender a todos na refeição, então desfiou as coxas, 

envolveu-as em uma massa feita de batata e farinha e fritou. 

Para sua surpresa, o jovem garoto adorou a nova receita. Logo a novidade espalhou-se 

pela vizinhança até popularizar-se e cair no gosto de muita gente. 

 

 Até hoje a coxinha é popular em qualquer estado do Brasil, pode ser encontrada em 

qualquer lanchonete de esquina e é aclamada por muitos. 

A Senhora Coxinha surgiu de um sonho de infância de abrir uma empresa no ramo 

alimentício que possua qualidade em seus produtos, possua diferencial no mercado e com 

baixo investimento inicial com a junção da popularidade acima descrita acerca da empresa. 

Atualmente, a empresa está em fase de lapidação para que seja iniciada em 2019. 

2.2 CANVAS 

O canvas foi a ferramenta utilizada no início do planejamento da empresa com o 

objetivo de enxergar melhor quais seria a visão macro da empresa. 



10 

 

Figura 1 - Canvas 

 

Fonte: O autor (2019)  

2.3 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

Missão 

Matar a fome dos clientes com produtos de qualidade, sabor inigualável e 

descontração. 

 

A Senhora Coxinha prioriza a qualidade máxima de cada produto, jamais realizará 

trocas por matérias-primas inferiores visando custo menor. O sabor de seus produtos são 

diferenciais quanto aos concorrentes. O desejo da Senhora Coxinha é trazer máxima 

satisfação dos clientes, principalmente, nesse ponto. A descontração pode ser notada em cada 

ponto da empresa. A ideia é que beire a informalidade e o cliente se sinta em casa toda vez 

que esteja na Senhora Coxinha. 

 

 

Visão 

Até o final de 2021, possuir 3 carrinhos localizados nos principais centros do Médio 

Paraíba. 

 

A Senhora Coxinha tem o objetivo de expandir para os principais centros das cidades 

do Médio Paraíba que são Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, 

Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. 
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Valores 

 

Fome e sede: Ânsia de fazer o melhor acontecer. 

Colocar o pão na mesa: Empregar aqueles que necessitam. 

Cozinheira de mão cheia: Qualidade em todos produtos. 

Aguentar a mão: Resiliência em meio a crises. 

Batata: Ser certeiro em tudo que faz. 

Sem “encheção” de linguiça: Ser produtiva. 

 

 

Os valores da Senhora Coxinha foram embasados em expressões cotidianas com 

origem na comida. A ideia é brincar com termos comumente usados para que os 

colaboradores não esqueçam os valores que guiam a empresa. 
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3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

3.1 DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

Os diferenciais da Senhora Coxinha são: 

 

Baixo Investimento Inicial: Visto que são carrinhos de lanches, não há grandes 

investimentos iniciais com obras. Os valores mais altos são apenas o do carrinho, do freezer e 

do veículo. 

Preço dos produtos oferecidos: Tendo em vista que serão oferecidos produtos 

gourmet, diferentes dos encontrados em Volta Redonda, os produtos possuem preço baixo 

para o cliente. O custo benefício dos produtos é superior dado a qualidade e quantidade 

comparada à concorrência. 

Limpeza e Padronização: Apesar do formato da empresa ser em carrinho de rua, um 

grande diferencial é a limpeza e padronização da Senhora Coxinha. A ideia é trazer um 

quiosque de shopping para as ruas da cidade. O funcionário possuirá uniforme e EPI’s 

padronizados, além de todo o aparato funcional seguir o mesmo padrão. O logotipo será 

observado em todos os objetos da empresa. A limpeza será notada pelo cliente desde o 

processo de atendimento, através do uso de luvas e utilização do álcool em gel, até a 

observação do carrinho. 

Produtos fritos na hora: Diferente dos salgados vendidos nas lanchonetes, as 

coxinhas da Senhora Coxinha serão fritas na hora. O processo de fritura será puxado, pois 

após o pedido do cliente que será iniciado. Além de haver a escolha do sabor da coxinha e do 

molho. 

Facilidade para ir em eventos: Uma outra frente da Senhora Coxinha é a presença 

em eventos, ou seja, será possível alugar o carrinho da empresa para festas de aniversário e 

comemorações em geral à noite. O preço será o mesmo dos cones vendidos em seu ponto 

fixo, porém o pagamento será realizado no final da festa de acordo com o número de produtos 

que os convidados consumiram. Outro ponto é que a cidade de Volta Redonda comumente 

realiza eventos abertos, e como a Senhora Coxinha pode se locomover, a presença nesses 

eventos é uma forte divulgação. 

3.2 EQUIPE DE GESTÃO 
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Perfil da proprietária: Bruna Carelle de Oliveira Rodrigues, nascida em 05/03/1997, 

com formação em andamento (8º período) no curso de administração na Universidade Federal 

Fluminense. Possui experiência de 2 anos e meio na Empresa Junior Pulso Consultoria, na 

área de projetos, vendas e marketing, além de ter atuado como conselheira da Federação do 

Estado do Rio de Janeiro, RioJunior. 

3.3 ESTRUTURA LEGAL 

A Senhora Coxinha iniciará como MEI, visto que terá um funcionário que receberá um 

salário mínimo (R$ 954,00). O cadastro MEI será realizado no CPF de Bruna Carelle de 

Oliveira Rodrigues com o auxílio da Contabilidade, logo está será a sua razão social. Ele é 

realizado no mesmo dia, em menos de 30 minutos, bem diferente do CNPJ de estruturas 

maiores. 

 

O enquadramento tributário será o simples nacional, como MEI o faturamento anual 

de até R$81 mil. São vários impostos unificados em uma via chamada Arrecadação 

Simplificada – DAS. O número de impostos varia de acordo com exercício prestado pela 

empresa. No caso da Senhora Coxinha, o enquadramento é e comércio e serviços. 

 

Quadro 1 - MEI 

Item Valor 

ICMS + ISS R$ 6,00 

INSS R$ 47,70 

Total R$ 53,70 

Fonte: O autor (2018)   

Em relação ao Alvará, desde 2017, início da gestão do prefeito Samuca, o município 

de Volta Redonda, não cobra nenhuma taxa para MEI. Então, a Senhora Coxinha pagará 

apenas o valor cobrado pelos impostos municipais e estaduais referentes à categoria. 

3.4 LOCALIZAÇÃO  

A região Sul Fluminense, é uma localização de razoável contingente populacional, 

com cerca de 1 milhão de habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro Geográfico e 

Estatístico - IBGE (dados de 2010). São componentes dessa região os seguintes municípios: 
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Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, 

Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda.  

O Sul Fluminense tem sua economia baseada na indústria metalomecânica, 

automotiva, metalúrgica, siderúrgica, cimenteira, alimentícia, energética, atividades 

agropecuárias, a produção de hortifrutigranjeiros e no comércio varejista. 

Em relação ao turismo da região, destaca-se na cidade de Itatiaia o pico das agulhas 

negras que com 2.787 metros é o ponto mais alto do estado. Já em Angra dos Reis fica a baía 

da ilha grande, que junto com Parati formam a parte litorânea repleta de praias e ilhas. Outras 

atrações turísticas, que reforçam a economia da região, que por muito tempo foi influenciada 

pela cafeicultura, são as várias propriedades rurais na região do médio vale do paraíba 

fluminense, e que hoje atraem grandes levas de turistas. Outros pontos de grande atração de 

visitantes de outras regiões fluminenses e do Brasil são os distritos de Penedo e Maromba em 

Itatiaia, Visconde de Mauá em Resende e Conservatória em Valença. 

Na área cultural, o Sul Fluminense possui uma rica cultura, bem própria e distinta do 

resto do estado. Além de possuir os elementos comuns do povo fluminense, a região encontra-

se entre o Vale do Paraíba Paulista e Sul, Sudoeste e Zona da Mata de Minas, possuindo, 

muita das vezes, as mesmas manifestações culturais destas regiões. Existe na região uma 

presença marcante de europeus, sobretudo italianos, finlandeses, portugueses e alemães, além 

de japoneses e brasileiros de outras regiões, como por exemplo, mineiros, paulistas, capixabas 

e sulistas. 

A maior cidade desta região é Volta Redonda, com cerca de 260 180 habitantes. Por 

volta de 1875, o povoado de Santo Antônio de Volta Redonda começa a ter grande impulso, 

contando perto de duas dezenas de estabelecimentos comerciais. As primeiras aspirações de 

autonomia do lugarejo surgem em 1874, quando os moradores pleiteiam a elevação do 

povoado à categoria de freguesia. Somente no ano de 1926 Volta Redonda conseguiria o seu 

estabelecimento definitivo como oitavo distrito de Barra Mansa. Em 1941 tem início o ciclo 

de industrialização de Volta Redonda, escolhida como local para instalação da Usina 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em plena II Guerra Mundial, marcando as bases da 

industrialização brasileira. Volta Redonda conquista sua emancipação em 17 de julho de 

1954, marcando um novo ciclo no desenvolvimento de sua história. Em 1973, o município foi 

considerado área de segurança nacional, situação que prevaleceu até 15 de novembro de 1985, 

quando foi restabelecida a eleição direta para prefeito no município. Hoje, Volta Redonda está 

diante de uma nova realidade. A privatização da CSN constitui-se num marco divisor, 
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desencadeando novas situações, novos desafios com os quais a cidade se vê frente a frente e 

deles definitivamente não poderá se esquivar. 

A cidade de Volta Redonda foi escolhida por ser a maior cidade do Sul Fluminense, 

além de ter sido percebida a abertura que a população da cidade tem para empreendimentos 

do ramo alimentício e para facilidade de locomoção da proprietária. 

A Vila Santa Cecília é um dos centros mais movimentados da cidade, portanto foi 

escolhida para ser o ponto inicial do carrinho. 

3.5 REGISTROS FISCAIS, GERENCIAIS, PATENTES E MARCAS  

O nome Senhora Coxinha foi escolhido porque traz a ambiguidade “Senhora” ser algo 

bom, inigualável, imensurável. O desejo é que os clientes ao consumirem os produtos da 

empresa, sintam a mesma sensação que o nome gera. 

 

Foi pesquisado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) no dia 28 de 

novembro de 2018, o nome Senhora Coxinha e não encontrado. 

 

Figura 2 - INPI 

 

Fonte: O autor (2018)   

3.6 SEGUROS  

Seguro Empresarial 
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A Senhora Coxinha é um carrinho de venda de coxinhas, logo não há a possibilidade 

de comprovar a sua permanência em um ponto fixo, por isso não pode contratar nenhum 

seguro empresarial. 

 

Seguro Veicular 

Veículo solicitado: Polo sedan comfortline 1.6 mi total flex 

Seguradora com menor custo - Porto Seguro 

 

Coberturas: 

100% da tabela Fipe 

Compreensiva: colisão, incêndio roubo ou furto 

Danos materiais R$ 50.000,00: responsabilidade de reembolsar os valores reclamados 

por terceiros cuja propriedade material tenha sofrido danos 

Danos corporais R$ 50.000,00: responsabilidade de reembolsar os valores reclamados 

por terceiros que tenham sofrido danos corporais (morte e/ou invalidez) ou despesas médicas 

e hospitalares em razão do acidente 

Assistência 24hs completa para o carro: guincho quilometragem ilimitada, assistência 

mecânica e elétrica, serviços de chaveiro e troca de pneus, entre outras coberturas 

Danos aos vidros completo: danos causados aos vidros laterais ou dianteiro, traseiro, 

lanternas, faróis e retrovisores. 

Carro reserva 7 dias: em caso de sinistro a seguradora concede desconto na franquia 

ou carro extra durante 7 dias ou desconto de 25% na franquia. 

Franquia Obrigatória R$ 1.500,00 

3.7 SERVIÇOS FORNECIDOS POR TERCEIROS  

Assessoria Contábil 

Contador é o profissional encarregado de trabalhar com a área financeira, econômica e 

patrimonial das empresas. Faz parte das tarefas deste profissional jurídico, datas e prazos dos 

impostos que a empresa deve pagar e interpretar, de forma correta estar totalmente adequado 

às leis que dizem respeito ao patrimônio das pessoas, as informações coletadas para, desta 

forma, saber que atitudes devem ser tomadas para o crescimento das empresas onde exerce 

suas funções. 

Honorários mensais: R$150,00 
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4 ESTRATÉGIA 

 

4.1 TAMANHO DO MERCADO 

Partindo do princípio que a população de Volta Redonda é de 242.062 pessoas, em 

conjunto com a pesquisa de mercado realizada, onde o consumo de coxinha é de 28,10%, 

embasado na pergunta “Qual é o seu salgado preferido”.   

 

A demanda mensal é de 30.609 coxinhas, 2.550 cones, aproximadamente, e diária é de 

1.530 coxinhas, 127 cones. Estes números surgiram do cálculo de 12 coxinhas por pessoa, que 

são colocadas em um cone, visto que em festas esse é o consumo que os buffets utilizam 

como base individual. Outro dado utilizado como premissa é a estimativa de 6 festas por ano. 

4.2 SEGMENTAÇÃO 

A partir da segmentação do mercado, que se caracteriza pela divisão dos consumidores 

potenciais com necessidades, desejos, comportamento de compra e percepções semelhantes, 

através das variáveis Geográfica, Demográfica, Psicográfica e Comportamental. Podemos 

classificar nosso público como: 

Geográfica: a Senhora Coxinha está localizada no estado do Rio de Janeiro, na cidade 

de Volta Redonda que possui uma população estimada de 242.062 habitantes. A cidade possui 

uma área territorial de 182,483 km². De acordo com a pesquisa de mercado realizada, a 

demanda estimada de consumo de coxinha, embasada na preferência de salgado da população 

de Volta Redonda, é de 68.019 pessoas, pois 28,10% preferem coxinhas a outros salgados. 

Demográfica: O público possui de 4 a 80 anos de ambos os sexos. Dado que, apesar 

de crianças não comprarem coxinhas, elas consomem assim como os adultos.  

 

Psicográfica: Nosso público alvo está inserido nas classes A, B e C, estão dispostos a 

conhecer o novo, mas não abrem mão do tradicional, visto que 76,8% nunca experimentou 

uma coxinha de outro sabor, principalmente porque nunca tiveram a oportunidade (59,9%). 

Além de 56,3% comeria uma coxinha doce, o que demonstra a abertura do público a 

novidades.  

4.3 MACROAMBIENTE 



18 

 

Político/Jurídico 

Todo empreendimento no Brasil, tanto no processo de abertura, quanto no decorrer de 

sua existência, sofre diversas exigências legais para manter-se aberto. Desde o CNPJ até 

diversos impostos, que inclusive muitas vezes impedem novas empresas a serem 

concretizadas. 

Atualmente, além das obrigações citadas acima, temos o contrato social, o registro na 

junta comercial, o alvará de funcionamento, a inscrição estadual, as fiscalizações sanitária e 

dos bombeiros, o registro de marca (INPI e Junta Comercial), o seguro contra incêndio, o 

contrato com o contador e empresa de recrutamento e seleção. 

É válido ressaltar que para que a empresa permaneça em funcionamento, todos as 

exigências devem ser cumpridas corretamente. Além disso, o país tem vivido diversas 

mudanças legislativas acerca do ramo empresarial, como a lei da terceirização, por exemplo, a 

qual é possível terceirizar qualquer área da empresa, seja ela o core business ou não. E a 

legislação trabalhista que há pouco passou por diversas alterações que pode-se afirmar que em 

alguns aspectos auxiliou os empresários. 

Ademais, é ano de eleição e a partir dela o Brasil escolheu um governo liberal. Apesar 

de dizer que auxiliará o livre mercado e diminuir as intervenções estatais, há uma grande 

incerteza quanto às decisões que fato serão tomadas a partir do ano de 2019. Ainda assim, 

grandes empresas, como a Havan, já manifestaram as suas expansões, o que, 

consequentemente, melhorará a economia do país. 

 

Ameaças 

Aumento de impostos 

Greve 

 

Oportunidades 

Leis que flexibilizam o trabalho 

Melhoria da burocracia das empresas (mais rapidez), o que facilitará a abertura e uma 

possível expansão 

 

Econômico 

Há alguns anos a economia brasileira passa por diversas crises, seja por teor político 

ou não. Infelizmente, a instabilidade perdura e, aparentemente, perdurará por um bom tempo, 

tendo em vista que a Operação Lava Jato (conjunto de investigações da Polícia Federal com o 
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Ministério Público que desvendou diversos esquemas de corrupção e prendeu grandes nomes 

da política e do meio empresarial) continua e certamente, encontrará muitos casos a serem 

desvendados que abalarão de certa forma a economia. 

Muitas lojas fecharam durante a crise, o que acarretou em desemprego e 

consequentemente, dificulta a circulação da economia e esse ciclo vicioso se instaura. Dessa 

forma, é necessário ficar atento ao que tem ocorrido no mercado antes de tomar uma atitude 

exacerbada, é importante ser cauteloso e conservador em tempos instáveis. 

Apesar de todo esse estado no qual o Brasil se encontra, o ramo alimentício é 

promissor para o ano de 2018. É de suma importância inovar no portfólio e ter uma marca 

forte nas redes sociais. 

Em Volta Redonda não é diferente do resto do país, o ramo alimentício como um todo 

tem crescido e mesmo na crise e do aumento dos preços dos alimentos a população não deixa 

de comer na rua, ou comprar para consumir em casa. Exemplos factuais dessa afirmação 

foram as aberturas de bares e lanchonetes, como Morada Bar, El Toro e Dedo de Moça que 

com uma boa administração souberam lidar com a instabilidade citada anteriormente. 

Na cidade de Volta Redonda, foi inaugurado um shopping, aumentando assim, o 

número de empregos oferecidos e, consequentemente, a renda da região. 

Ameaças 

Descobertas de novas corrupções pode criar um ambiente de incerteza em relação ao 

futuro o que pode dificultar a abertura de novos negócios, principalmente, de micro e 

pequenos empreendimentos. 

 

Oportunidades 

Crescimento da renda em Volta Redonda (menos desemprego), o que possibilitará 

com que as pessoas consumam mais coxinhas e mais vezes na semana 

Crescimento do consumo fora de casa, o que possibilitará a compra de coxinhas 

 

Social / Cultural 

No ano de 2018, houve uma mudança política que influenciará no comportamento das 

classes sociais no Brasil. Apesar de algumas incertezas quanto à tomada de decisão do novo 

presidente, como trata-se de um governo capitalista, o mercado acaba sendo influenciado 

positivamente e diversas empresas farão investimentos maiores no país, diminuindo o 

desemprego, o que melhorará a vida de quem está na base da pirâmide.. 
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Meio Ambiente 

Atualmente, as indústrias do ramo alimentício são as que mais poluem o meio 

ambiente. Em contraponto delas as micro e pequenas empresas do mesmo setor não poluem 

tanto pela proporção produzida. Porém, há decisões estratégicas de pequeno e grande porte 

que podem afetar drasticamente o meio no qual estão inseridas. Infelizmente, os donos de 

micro e pequenas empresas em geral, não possuem um comprometimento considerável com 

meio ambiente, tomando, assim, as devidas ações apenas quando há fiscalizações. 

Como dito, pequenas ações podem ser realizadas como o descarte de óleo em locais de 

coleta, o não uso de bolsas de supermercado e de canudos, são simples exemplos a serem 

encaixados no cotidiano da empresa. 

 

Oportunidades 

Popularidade e tradicionalidade da coxinha em todo o Brasil 

Desejo por praticidade e como as coxinhas só precisam ser fritas pelo consumidor, o 

consumo delas pode aumentar também 

 

Ameaças 

Crescimento da cultura da saúde, o que faz com que as pessoas evitem comer frituras e 

massas 

 

Novas exigências quanto ao meio ambiente, dificultando processos e aumentando 

custos. 

4.4 CINCO FORÇAS/SETORIAL 

4.4.1 Análise das Cinco forças competitivas  

Para realizar a análise do ambiente competitivo levou-se em consideração o Modelo 

das cinco forças competitivas de Porter. 

 

Rivalidade entre os Concorrentes 

O modelo de distribuição de coxinhas porta a porta, não é encontrado em Volta 

Redonda com o mesmo volume do passado. Porém, é possível encontrar coxinhas congeladas 

em supermercados e em pequenas lojas com preços acessíveis e sendo possível parcelar no 

cartão de crédito. 
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Além disso, um mercado consolidado é o de mini salgados fritos na hora à noite, que é 

o “carro chefe” da Senhora Coxinha durante o dia. O nosso diferencial em relação a eles seria 

apenas os sabores das coxinhas e um segmento de clientes, o horário de funcionamento e a 

disponibilidade de irmos à festas. 

Os principais concorrentes da empresa são as lanchonetes que vendem todos os tipos 

de salgados e cafés, pois pode ser substituto na hora da escolha pelo lanche. 

Pode-se considerar que a Senhora Coxinha possui um grande número de concorrentes 

diretos e indiretos, que possuem maior diversidade em produtos. 

 

Concorrentes Diretos 

a. Lanchão 

b. Stop 

c. Top’s 

d. Tea Time 

e. Burger King 

f. Bob’s 

g. Mc Donald’s 

h. Tropicana 

i. Empadona 

j. Casa do Pastel 

 

Concorrentes Indiretos 

a. Bares 

b. Restaurantes 

 

Análise de Concorrentes (Micro) 

Lanchonetes de Volta Redonda 

 

Perguntas : 

Qual é o salgado que mais vende? 

Quem é o seu fornecedor de coxinhas? 

Por que você o escolheu? 

 

Qual é o maior problema que a sua empresa enfrenta? 
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Quadro 2 - Concorrentes 

Empresa 1. Qual é o 

produto que 

mais vende? 

2. Quem é o seu 

fornecedor de 

coxinhas? 

3. Por que você o escolheu? 4. Qual é o maior problema 

que a sua empresa enfrenta? 

1. Lanchão Vitamina Fabricação 

própria 

Problemas com fornecedor Planejamento 

2. Stop Coxinha Fabricação 

própria 

Custo Ponto 

3. Top’s Empadão Fabricação 

própria 

Quando a empresa era do meu pai, 

ele criou esse modelo de negócio. 

Depois que ele faleceu, resolvemos 

permanecer da mesma forma 

Funcionário 

4. Tea Time Tortas Não possuo        - Espaço do ponto da Vila e o 

desconhecimento do ponto da 

transversal da 33 - Rua 42 

5. Burger 

King 

Hambúrguer Não possuo        - Espaço 

6. Bob’s Hambúrguer Não possuo        - Ruptura de produtos 

7. Mc 

Donald’s 

Hambúrguer Não possuo        - Espaço 

8. 

Tropicana 

Pizza Frita Fabricação 

própria 

Identidade Espaço aos clientes 

9. 

Empadona 

Empada Não possuo        - Concorrência 

10. Casa do 

Pastel 

Pastel Não possuo        - Não quis dizer 

Fonte: O autor (2018)    

Poder de negociação dos Clientes 

A Senhora Coxinha será a única vendedora de coxinhas variadas da região, 

principalmente, com o formato de vendas em carrinhos. Porém, é válido ressaltar que a maior 

parte das receitas anuais virão deste produto. 

Para prevenir possíveis problemas serão oferecidos, como estratégia de fidelidade, 

benefícios especiais àqueles que estão consumindo os produtos da empresa por determinado 

tempo. Esta estratégia será melhor explorada no plano de marketing. 

Já que as receitas virão das coxinhas, serão oferecidos diversos sabores, inclusive 

doces para diferenciação. 
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Poder de negociação dos Fornecedores 

O principal fornecedor da empresa é o de coxinhas, ele é responsável por todas os 

sabores. A entrega será realizada cinco vezes por semana. A Senhora Coxinha possui esse 

fornecedor exclusivo. 

Os fornecedores que a Senhora Coxinha necessita fornecerão produtos facilmente 

encontrados em supermercados da região. Inclusive, atualmente, Volta Redonda possui quatro 

atacadistas (Makro, Spani, Extra e Walmart) e quatro varejistas (Supermarket, Royal, Ville e 

Nagumo), além dos mercados menores. 

Por esses motivos, os fornecedores não estão em vantagem. 

 

Ameaça de Produtos Substitutos 

Hambúrgueres 

Salgados fritos diversos 

Pizzas 

Comida Japonesa 

 

Em Volta Redonda, o mercado só cresce, inclusive com a abertura do novo Shopping 

Park Sul, por isso é necessário haver grandes diferenciais. 

 

Ameaça de Novos Entrantes 

Atualmente, o mercado possui alguns estabelecimentos com um modelo de negócio 

parecido, inclusive há uma grande facilidade para que novos entrantes apareçam. É necessário 

enxergar os seguintes pontos avaliados. 

É um modelo facilmente replicável 

O custo de entrada é baixo 

 

Não há exigências governamentais que dificultem. 

4.5 VRIO 

Para avaliar as vantagens competitivas da Senhora Coxinha foi utilizado o modelo de 

tomada de decisão - VRIO - Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização 

 

Valor 
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Se houver aumento da demanda, pode ser feita a alteração do carrinho para um com 

dois tachos. Além da exclusividade do fornecedor de coxinhas, é possível realizar pesquisas 

com os clientes e criar os produtos que eles desejam. As matérias-primas das coxinhas podem 

ser encontradas facilmente no mercado, porém a receita é exclusiva. Como a empresa é bem 

pequena, não houve a necessidade de acrescentar grandes sistemas na estrutura, pois acredita-

se que a incorporação dessas novidades, podem atrapalhar o processo ao invés de gerar valor. 

Raridade 

Os recursos de capital estão disponíveis tanto para concorrentes quanto para quaisquer 

entrantes. Porém, a diferenciação no sabor é algo marcante no produto. 

Imitabilidade 

A matéria-prima dos produtos são facilmente encontradas no mercado, porém o 

fornecedor possui receita única e é exclusivo. E apesar de ser possível que novos participantes 

entrem com produtos mais baratos, é complexo de quantificar se serão melhores, pois vai da 

expectativa do cliente. Sendo assim, seria necessário realizar uma pesquisa futura. 

Organização 

 

A Senhora Coxinha possui todos os processos bem definidos para dar suporte aos 

colabores e manter a qualidade esperada. 

4.6 PARCERIAS 

Entre os fornecedores estratégicos da empresa entram os supermercados da região, em 

especial o Spani Atacadista, fornecendo bebidas e a Loja do Zé, fornecendo molhos em geral. 

Estas empresas foram escolhidas pois apresentam um custo bem menor das matérias-primas. 

O fornecedor de coxinhas diversas será uma cozinheira exclusiva da Senhora Coxinha, 

ela realizará entregas 5 vezes por semana para suprir as nossas demandas sem haver excesso 

de estoque de segurança e para que as coxinhas estejam frescas no processo de fritura. 

É válido ressaltar que não foi feito o cálculo do Lec - Lote Econômico de Compras, 

visto que a empresa fornecedora não dará descontos de acordo com o tamanho do pedido, os 

valores permanecerão os mesmos, independentemente, da quantidade. 

 

É válido ressaltar que estes fornecedores são estratégicos, pois com a quaisquer 

conflitos de relacionamento vão gerar rupturas na Senhora Coxinha. 

4.7 SWOT 
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4.7.1 Forças e Fraquezas  

Quadro 3 - SWOT - Forças E Fraquezas 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Preço competitivo Pouco recurso financeiro 

Produto variados não encontrados na região Inexperiência no negócio de venda de alimentos prontos 

Inovações periódicas de produtos  Fornecedor exclusivo 

Formato do carrinho   

Atendimento   

Flexibilidade do ponto   

Produtos frescos   

Ponto Movimentado   

Fonte: O autor (2018)   

Na Senhora Coxinha foi observado que há oito pontos fortes a serem aproveitados e 

usados como diferenciais estratégicos. 

 

Preço competitivo 

Serão oferecidas 12 unidades de coxinhas em um cone com o valor de mercado bem 

próximo ao de uma coxinha no tamanho maior vendida em lanchonetes. Além de acompanhar 

um molho da escolha do cliente. 

Produtos variados não encontrados na região 

O segmento de mercado da Senhora Coxinha possui algumas vertentes não exploradas 

pela concorrência, e é nela que pretendemos focar. O público da empresa gosta de salgados 

variados, porém na região não possui sabores de coxinha diferentes dos tradicionais, frango e 

frango com catupiry, então a empresa pretende focar em diversos sabores de coxinha, 

inclusive doces. 

Esse modelo possui cases de sucesso espalhados por todo país e chegará em Volta 

Redonda para trazer uma opção de qualidade e variada. 

Inovações periódicas de produtos 

A Senhora Coxinha preza pela satisfação dos clientes, por isso realizará pesquisas de 

mercado continuamente para avaliar a sua experiência e quais são as novidades que eles 

desejam. 

Formato do carrinho 
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O formato do carrinho proporciona ao vendedor praticidade durante o processo 

produtivo e a entrega do produto do produto final. 

Atendimento 

O vendedor proporcionará ao cliente um experiência, visto que um dos focos da 

empresa é a descontração. Isto será feito por meio do tratamento expressado ao cliente, o 

vínculo de camaradagem criado a partir da primeira compra. 

Flexibilidade do ponto  

Além dos benefícios citados acerca do ponto, o carrinho torna o ponto não fixo, o que 

gera flexibilidade de mover-se para eventos na cidade e festas em geral. 

Produtos frescos  

Os produtos da Senhora Coxinha possuem o prazo de validade de três meses, porém o 

prazo interno para a entrega-lo ao cliente é de uma semana. Outro fator importante é que o 

processo de fritura é puxado, ou seja, o cliente solicita a coxinha e só assim ela será frita. 

Ponto Movimentado  

 

O ponto no qual o carrinho está localizado, possui grande tráfego de pessoas todos os 

dias da semana. Além de não obter gasto algum, visto que não cobra aluguel e nem alvará. 

 

.A Senhora Coxinha possui três pontos fracos descritos abaixo. 

 

Pouco recurso financeiro 

A Senhora Coxinha passou por diversas alterações no seu modelo de gestão para que 

seja viável financeiramente para o proprietário. Ainda assim, o recurso financeiro é baixo e 

problemas com alto custo não previstos podem prejudicar a empresa. 

Inexperiência no negócio de venda de alimentos prontos 

Além de ser o primeiro negócio do proprietário, este não possui experiência no ramo 

alimentício, o que dificulta algumas habilidades que a vivência proporciona. 

Fornecedor exclusivo  

 

 

A Senhora Coxinha preza pela qualidade dos produtos e pela saúde de seus clientes, 

por isso seus produtos possuem um fornecedor exclusivo ligado à Senhora Coxinha, ao invés 

de serem terceirizados para empresas distantes. Contudo, oferecerá mais confiabilidade e 

peculiaridade em seus produtos e flexibilidade à empresa. 
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4.7.2 Oportunidades e ameaças 

Quadro 4 - SWOT - Oportunidades e Ameaças 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Leis que diversificam o trabalho   Aumento de impostos  

Melhoria da burocracia das empresas (mais rapidez)  Greve 

Crescimento da renda em Volta Redonda (menos desemprego) Descoberta de novas corrupções 

Crescimento do consumo fora de casa Crescimento da cultura da saúde 

Popularidade da coxinha Novas exigências quanto ao meio ambiente 

Desejo por praticidade   

Fonte: O autor (2018)    

Cada oportunidade e ameaça foi descrito na análise Macroeconômica. 

 

4.8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Rapidez – entregar cones ao cliente 15 minutos após a sua solicitação. 

Qualidade – 95% das coxinhas entregues aos clientes com o prazo de validade de uma 

semana. 

Sabor - 100% das marcas dos produtos possuírem a mesma marca de matéria-prima. 

Descontração – 100% das ações de marketing serem com linguagem informal 

Expansão para outras cidades - Vender 43 cones por dia (dia de semana) e 16 cones 

por dia (final de semana) em seis meses 

 

 

Tático 

Proprietário 

Melhoria gerencial – 2 cursos por mês 

Riscos – Revisão de riscos mensal 

Planejamento – planejamento revisado 4 vezes por mês 

 

Vendedor 

Melhoria da performance do colaborador – 1 curso a cada 6 meses 
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Venda – vender 998 cones por mês 

 

Fidelização – Cadastrar 30 clientes por semana 
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5 MARKETING 

5.1 LOGOTIPO 

O logotipo da Senhora Coxinha foi embasado nas cores que trazem uma sensação de 

produto gourmet, apenas ao olhar para o logotipo. Além disso, as cores utilizadas foram 

embasadas em seu significado de acordo com as teorias das cores como cromoterapia e 

sensações cromáticas e nas cores originais das coxinhas. Houve um desejo em sair do 

tradicional amarelo, vermelho e laranja.  

  

Azul: confiança, verdade, serenidade, intelectualidade, espaço.  

Rosa: está culturalmente associada ao universo feminino. Além de outras 

características como beleza, suavidade, pureza, fragilidade e delicadeza.  

O avental traz a ideia de cozinheira e o sorriso é o que ela gerar em seus clientes.  

Figura 3 - Logotipo 

 

Fonte: O autor (2018)           
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5.2 CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  

A Senhora Coxinha iniciará um mercado diferenciado em Volta Redonda, no qual 

serão trabalhadas coxinhas de vários sabores. Apesar de em alguns casos a diferença seja 

apenas no formato, e em outras na massa, será despertada a atenção dos amantes desse 

tradicional ícone brasileiro, além da beleza que ela trará às festas, que é um dos nossos 

principais focos de venda.  

Os sabores escolhidos foram embasados na pesquisa de mercado que realizamos com 

o público de Volta Redonda, que apesar de não ter sido com captação aleatória de 

entrevistados, é possível agregar confiança em cada resposta obtida.   

  

As perguntas analisadas foram:   

a. Você sugere algum sabor?  

b. Qual é o seu doce preferido?  

 

  

Salgados  

Camarão  

Carne Seca  

Calabresa  

Quibe  

Presunto e Queijo  

Queijo  

Além do tradicional Frango.  

 

  

Doces  

Brigadeiro  

Chocolate  

Nutella  

Doce de Leite  

  

A coxinha de Camarão não é encontrada em Volta Redonda, e não há nenhum salgado 

parecido encontrado na região, pois os salgados de camarão encontrados em Volta Redonda, 
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são os finos, que geralmente são encontrados em Buffets, nos quais utilizam os frutos do mar 

inteiros envoltos em uma massa fina. Já o da Senhora Coxinha é um molho com pedaços de 

camarão envolvidos pela massa da coxinha.  

A coxinha de carne seca também não é encontrada em Volta Redonda, porém é 

possível encontrar o Bolinho de Carne Seca em um restaurante no bairro Monte Castelo, 

Fornalha Pizzaria e Restaurante. O diferencial do nosso produto é o formato e o canal de 

venda, sendo ainda vendido pelos nossos distribuidores em tamanhos maiores.  

A coxinha de Calabresa não é encontrada em Volta Redonda, entretanto há diversos 

tipos de bolinhos de calabresa encontrados na cidade, desde os que acompanham queijo, 

vendidos em lojas especializadas em salgados, quanto os puros, encontrados em bares 

pequenos. Por isso, nossa diferenciação além do formato será no sabor e cremosidade 

inigualável da Senhora Coxinha, além da massa fina da coxinha tradicional.  

A coxinha Quibe, não é encontrada em Volta Redonda e quando é pesquisado na 

internet, por exemplo, só encontramos quibe em formato de coxinha com recheio de frango, 

denominado Kibexinha ou Kibixinha. A coxinha Quibe da nossa empresa será um quibe 

envolvido em massa de coxinha com formato de coxinha.  

A coxinha de Presunto e Queijo não é encontrada em Volta Redonda, no entanto o 

Travesseirinho de Presunto e Queijo ser bem famoso na região. O nosso diferencial será a 

quantidade de recheio e formato.  

A coxinha de Queijo também é encontrada em Volta Redonda no Zé Coxinha, além de 

haver um grande sucesso da Bolinha de Queijo. O nosso diferencial perante esses produtos é o 

sabor do recheio de queijo, pois utilizamos o requeijão Danubio, que traz um sabor próximo 

ao do Polenghi.  

A coxinha tradicional em Volta Redonda é vendida e diversos lugares por preços 

consideravelmente bons, porém o sabor é variado, pois algumas são boas e outras bem ruins, 

por não seguirem um padrão de qualidade considerável ao produzi-las. Por isso o nosso 

diferencial será a quantidade de recheio, visto que há reclamações de clientes quanto a esse 

quesito nos concorrentes, focaremos na crocância, além de um recheio com sabor inigualável.  

A coxinha Brigadeiro brinca com a ideia da coxinha doce, não deixando de lado o 

sabor e amor que as pessoas têm pelo brigadeiro tradicional. Por isso, trabalharemos apenas 

no formato, para que o conteúdo não seja descaracterizado.  

A coxinha de Chocolate não existe em Volta Redonda e na Senhora Coxinha usaremos 

barras de chocolate de qualidade, derretidas e envoltas por uma massa de churros, que já é 

popular na cidade.  
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A coxinha de Nutella não existe Volta Redonda, porém a Tea Time fabrica bolinhas de 

nutella, por exemplo. A nossa coxinha será com a massa de leite ninho e recheio de Nutella, a 

massa será mais grossa do que a das outras coxinhas e haverá muito recheio de leite ninho.  

A coxinha de Doce de Leite será com massa de churros e recheio de doce de leite com 

bastante recheio e bem sequinho, enquanto na concorrência há mini churros com recheio de 

doce de leite.  

É válido ressaltar que todos os produtos utilizados na fabricação dos produtos Senhora 

Coxinha são de extrema qualidade. Não visamos a diminuição do custo colocando em xeque o 

sabor e qualidade de cada coxinha produzida. A Senhora Coxinha concluiu que o ideal para 

entrar no mercado de Volta Redonda o seu diferencial deve ser brincar com o tradicional 

formato de coxinha e posteriormente, trazer diversas novidades recheios para serem inseridos 

aos poucos no nosso cardápio. As coxinhas serão oferecidas em embalagens de cone com 12 

unidades e um molho de sua escolha, podendo ser, catchup, maionese ou barbecue.  
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Figura 4 - Cone 

 

Fonte: O autor (2018)           
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Figura 5 - Cardápio 

 

Fonte: O autor (2018)           

5.3 CANAIS DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO 
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A Senhora Coxinha será um carrinho de venda de coxinhas fritas na hora localizada no 

ponto fixo de segunda a sexta no Centro da Vila Santa Cecília de 9h às 18 horas e sábado e 

domingo de 9 horas às 12 horas durante a feira livre. Além da venda de coxinhas fritas serão 

oferecidas bebidas como acompanhamento.  

Através da pesquisa de mercado realizada foi possível observar que a 80,2% das 

pessoas entrevistadas não têm o hábito de comprar coxinhas congeladas. Destarte, não 

faremos a venda de produtos congelados.  

A Senhora Coxinha estará presente em eventos da cidade e poderá ser alugada para 

confraternizações em geral, por ter facilidade em locomoção e por ser mais uma forma de 

divulgar a marca.  

5.4 ESTRATÉGIAS DE PREÇOS  

A Senhora Coxinha oferecerá cones com 12 unidades, sendo que as opções salgadas 

acompanham o molho da preferência do cliente. O preço do produto foi calculado com a 

margem de contribuição de 50%, porém alguns valores ficaram com centavos “quebrados”, o 

que dificulta o troco, por isso houve arredondamento.  

Tabela 1 - Preço 

   Cones       Preço    

   Coxinha de Frango       R$ 5,50    

   Coxinha de Camarão       R$ 12,00    

   Coxinha de Carne Seca       R$ 8,50    

   Coxinha de Calabresa       R$ 8,50    

   Coxinha de Quibe       R$ 6,50    

   Coxinha de Presunto e Queijo       R$ 4,50    

   Coxinha de Queijo       R$ 4,50    

   Coxinha de Brigadeiro       R$ 7,50    

   Coxinha de Chocolate       R$ 10,00    

   Coxinha de Nutella       R$ 14,00    

   Coxinha de Doce de Leite       R$ 8,50    

   Coca-Cola Lata       R$ 4,50    

   Guaraná Antárctica       R$ 4,50    

   Ativ Plus Copo       R$ 1,50    

Fonte: O autor (2018)           

5.5 ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO  
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Para que a comunicação com os clientes seja efetiva, realmente chegue a esses 

prováveis clientes optou-se por atuar em diversos canais, tantos digitais quanto físicos.  

O Brasil é o terceiro no ranking dos países que mais acessam a internet, a média é de 9 

horas, inclusive 3 horas diárias são apenas de uso de redes sociais. Destarte, não podíamos 

deixar as redes sociais de lado.  

YouTube: serão feitos vídeos semanais de dicas de acompanhamento para cada 

salgado e curiosidades acerca do produto e diversão para que o foco não seja apenas no que 

vendemos, entretanto em um marketing de conteúdo de fato, para que sejamos relevantes em 

uma rede social, visto que vídeos aumentam consideravelmente o alcance da marca.  

Facebook: o Facebook continua sendo querido por muitos, por isso divulgaremos as 

nossas promoções, compartilharemos os vídeos do YouTube e empresas parceiras, além de 

fazermos postagens diárias. É válido ressaltar que as métricas serão avaliadas semanalmente 

para observação de crescimento e decrescimento da página.  

Instagram: o Instagram é uma rede social mais usada por jovens, além de ter 

ultrapassado a marca de 1 bilhão de usuários e, hoje, passa por uma sobrecarga de 

publicações, visto o número de usuários. A partir disso é de suma importância que o conteúdo 

seja bem relevante e técnicas de alcance sejam usadas. A Senhora Coxinha compartilhará os 

vídeos do YouTube, criará vídeos menores voltados para a plataforma, fará publicações 

diárias de conteúdo e sorteios mensais. Utilizaremos os stories com novidades, fotos e 

clientes. Não poderíamos deixar de lado as parcerias com os famosos e influencers de Volta 

Redonda para divulgarem nossos produtos e redes sociais em seu perfil.  

WhatsApp: acreditamos que a utilização da mala direta ou WhatsApp marketing seja 

uma prática invasiva e negativa para a marca, por isso optamos por utilizar essa rede social 

apenas para a realização de pedidos por parte dos clientes.  

Impressos: Uma semana antes da Senhora Coxinha ser inaugurada distribuiremos 

impressos pelas casas visando tornar conhecida a empresa no bairro. Posteriormente a 

instalação do carrinho, faremos o mesmo processo a cada 2 meses. Além da distribuição nos 

bairros serão distribuídos na Vila Santa Cecília em mãos e em eventos especiais na cidade. 

Dia de Abertura: no dia de abertura da Senhora Coxinha faremos uma promoção de 

20% de desconto.   
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Tendo em vista a análise de mercado realizada, foi possível observar que 53,1% do 

público que consome coxinhas, as faz em festas, por isso realizaremos estratégias 

prioritariamente voltada para esse público.  

 

Kit Festas: para chamar atenção desse público, faremos parcerias com as duas 

principais fabricantes de bolos do centro de Volta Redonda, Tea Time e Sabor e Amor, e o 

refrigerante e bebida alcoólica da Ubeer e partir dela deixaremos à disposição do cliente a 

criação do seu kit, com desconto de 20% nos produtos Senhora Coxinha. Oposto aos 

concorrentes, que possuem kits prontos, demonstrando inflexibilidade para com a necessidade 

do cliente, além do preço dos produtos ao todo que fica ainda mais caro do que na compra 

individual.  

 Comendo sem culpa: Muitas pessoas que consomem produtos calóricos, sentem peso 

na consciência e, às vezes, abrem mão desses alimentos. Porém, os que fazem algum 

exercício físico, geralmente, tem facilidade em comer alguns alimentos fora de uma dieta 

rigorosa. Observando esses comportamentos, faremos uma parceria com uma academia de 

Volta Redonda, que aquele que comprar no mês determinado, participará de um sorteio de 

free pass na academia parceira.  

Tá Virando Senhora(o): o aniversariante do dia receberá um desconto de 50% na 

compra de qualquer cone.  

 Fiel não precisa brigar: cartão e cadastro fidelidade para aqueles que comprarem 10 

vezes na Senhora Coxinha, ganhará 1 cone e 1 refrigerante.  

Avaliação = Coxicopo: aqueles que fizerem um comentário positivo na página do 

Facebook da Senhora Coxinha receberá copo personalizado.  

$enhora: toda primeira terça-feira do mês teremos a promoção do dia, na qual o 

cliente terá um desconto de 10% no cone de coxinha.  

  

Apesar de nossos produtos não serem sazonais, na época de Natal, Ano Novo e férias, 

dezembro e janeiro, há um aumento considerável na demanda, por isso faremos uma 

promoção diferente.  

  

Crie a sua PromoCoxinha: o cliente que criar uma promoção de coxinha mais votada 

nas redes sociais, receberá 1 cone.  

  

Todas as promoções não são acumulativas.  
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5.6 PREVISÕES DE VENDAS  

De acordo com a pesquisa de mercado realizada, 90% das pessoas responderam que 

gostam de coxinha e 28,1% tem preferência por esse salgado. A partir desses números, a 

demanda mensal é de 30.609 coxinhas, 2.550 cones e diária é de 1.530 coxinhas, 127 cones. 

O consumo médio é de 12 coxinhas por pessoa, embasado em cálculos de buffets. Destarte, 

foi realizado uma estimativa de 20% para cada cenário chegando em 153 cones por dia no 

cenário otimista, no cenário mais provável a previsão é de 127 cones e no cenário pessimista 

102 cones.  

Entretanto, a capacidade produtiva nos dias úteis é de 516 coxinhas, 43 cones, pois a 

produção é de 8 horas. Já nos fins de semana como a produção é de 3 horas, a previsão é de 

16 cones, equivalente a 192 coxinhas. A partir disso pode-se concluir que a demanda está 

maior do que a oferta, então o mercado de Volta Redonda está aberto à novas unidades de 

Senhora Coxinha.  

Como as vendas são realizadas em embalagem de cone com 12 unidades, serão 

vendidos 998 cones por mês, totalizando 11.976 coxinhas mensais.  

Já as bebidas acompanhantes são 43 unidades por dia, em dias úteis e 16 unidades por 

dia em finais de semana, visto a estimativa de cones diárias. 
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6 OPERAÇÕES 

6.1 PROCESSO PRODUTIVO 

 

 

O processo produtivo da Senhora Coxinha é definido a partir da fritura, pois 

compraremos as coxinhas prontas. 

 

Salgada 

Figura 6 - Fluxograma - Salgados 

 

Fonte: O autor (2018)           

Doce 
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Figura 7 - Fluxograma - Doce 

 

Fonte: O autor (2018)           

6.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS  

  

As tecnologias utilizadas são Smartphone, Pag Seguro e Google Forms para o controle 

diário de venda.  

6.3 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO  

As coxinhas vendidas em cones possuem 12 unidades, cada cone leva cerca de 11 

minutos para ficar pronto. A Senhora Coxinha terá 8 horas de funcionamento diário. Ou seja, 

em 8 horas de trabalho, poderão ser feitos 43 cones. Logo a sua capacidade produtiva é de 516 

coxinhas por dia, de segunda a sexta. Aos finais de semana, sábado e domingo, a Senhora 

Coxinha funciona apenas 3 horas em ambos os dias. Portanto, a capacidade produtiva é de 16 

cones, que é equivalente a 192 coxinhas.  

6.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 
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A Senhora Coxinha compilará todas as informações da empresa em uma planilha do 

Excel que será controlada pelo proprietário da empresa. O vendedor será responsável por 

cadastrar todas as vendas e clientes em um Google Forms que serão exportadas no fim do dia 

pelo proprietário quando este realizar o fechamento das vendas.  

6.5 PROCESSOS DE TRABALHO 

As atividades realizadas pela Senhora Coxinha serão as de uma revendedora de 

coxinhas. Todas as coxinhas serão compradas de um fornecedor exclusivo que realizará 

entregas cinco vezes por semana. Elas ficarão armazenadas no freezer e pela manhã parte 

delas, de acordo com a demanda, será colocada no carrinho.   

Segue abaixo a listagem de tarefas com seus respectivos procedimentos. É válido 

ressaltar que a empresa é muito pequena para haver divisão entre back office, middle office e 

front office.   

A Senhora Coxinha iniciará com um funcionário, pois já supre as suas necessidades, 

além de ser uma exigência do Micro Empreendedor Individual.  

Figura 8 - Organograma 

 

Fonte: O autor (2018)           

6.5.1 Processos  

Proprietário  

a. Recebimento de coxinhas  

b. Compra de molhos  

c. Compra de refrigerantes e sucos  

d. Compra de gás de cozinha 

e. Controle diário  
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Vendedor  

a. Venda  

b. Controle de vendas  

c. Organização inicial  

d. Limpeza final  

e. Cadastro de clientes – Google Forms  

  

6.5.2 Funcionograma  

Proprietário  

a. Analisar a quantidade de vendas semanais  

b. Analisar batimento de metas  

c. Analisar demanda diária, semanal e mensal  

d. Realizar fechamento diário  

e. Realizar relacionamento com fornecedores  

f. Fazer controle financeiro  

g. Intermediar marketing  

h. Intermediar aluguel  

 

  

Vendedor  

a. Venda  

b. Controle de vendas  

c. Organização Inicial  

d. Limpeza final  

e. Cadastro de Clientes - Google Forms  

 

  

Terceirizados  

a. Marketing  

b. Fornecedor de Coxinhas  

c. Fornecedor de Bebidas  

d. Fornecedor de Gás  
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6.5.3 Fluxogramas  

Proprietário  

  

Recebimento de coxinhas  

  

Figura 9 - Recebimento de Coxinhas 

 

Fonte: O autor (2018)           

Compra de molhos 
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Figura 10 - Compra de molhos 

 

Fonte: O autor (2018)           

Compra de refrigerantes e sucos 
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Figura 11 - Compra de refrigerantes e sucos 

 

Fonte: O autor (2018)           

Compra de gás 
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Figura 12 - Compra de gás 

 

Fonte: O autor (2018)           

Controle diário 
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Figura 13 - Controle diário 

 

Fonte: O autor (2018)           

Vendedor  

Venda  

Processo Finalístico descrito acima  

 

  

Controle de vendas  
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Figura 14 - Cadastro Venda 

 

Fonte: O autor (2018)           

Organização Inicial 
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Figura 15 - Organização Inicial 

 

Fonte: O autor (2018)           

Limpeza Final 
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Figura 16 - Limpeza Final 

 

Fonte: O autor (2018)           

Cadastro de Clientes - Google Forms 
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Figura 17 - Cadastro de Clientes - Google Forms 

 

Fonte: O autor (2018)           

6.6 COMPETÊNCIAS EXIGIDAS  

  

Para que a empresa flua corretamente e todos os problemas sejam solucionados pelos 

próprios colaboradores sem dificuldade é necessário que todos tenham passado pelo 

treinamento inicial na empresa.  

O treinamento será teórico e prático, no qual o primeiro haverá aulas acerca da 

estratégia empresarial e seus objetivos, além de como é o funcionamento diário da Senhora 

Coxinha. O prático será o acompanhamento durante uma semana do novo funcionário, este 

deverá observar como o processo da área que fará parte é feito e repetir o processo em 

seguida, contudo ao fim do dia passará pelo momento do feedback do dia com as informações 

escritas acerca do que foi bem e do que precisa melhorar. Ao final do treinamento ele receberá 

o feedback da semana e se houver necessidade, será acompanhado por mais alguns dias, até 

ser, de fato, liberado para o trabalho. É válido ressaltar que todos os colaboradores ao serem 
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contratados receberão um caderno de processos para ficarem completamente a par da 

empresa.  

  

6.7 PLANO DE QUALIDADE DOS PROCESSOS E PRODUTOS 

  

Para que os produtos da Senhora Coxinha sejam de máxima de qualidade, todas as 

matérias-primas são produtos de primeira linha. O objetivo da empresa não é a troca de 

produtos bons por produtos que diminuirão o nosso custo, e sim a melhor experiência ao 

cliente.  

É válido ressaltar que os prazos de validade das coxinhas são de 3 meses, porém nós 

focaremos em produtos frescos, por isso entregaremos ao cliente, coxinhas com o prazo 

máximo de 1 semana de fabricação.  

 

  

Qualidade 

As coxinhas apresentarem padrão no formato, quantidade de massa e recheio e uma 

proporção adequada entre estes dois elementos. Uso de ingredientes frescos, ambientes de 

preparação, armazenagem e comercialização devidamente higienizados. Execução do 

processo de produção por profissionais treinados. O produto final deve ser embalado sem 

excesso de gordura. 

 

  

Rapidez  as Coxinhas fritas na hora entregues em no máximo 15 minutos. 

 

   

Confiabilidade  

Entregar coxinhas com a qualidade prometida e no prazo combinado.  

  

Flexibilidade  

Entregar o volume desejado pelo cliente.  

Vender a coxinha no sabor desejado  
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Custo  

Custo Fornecedores  

Salários dos funcionários  

Reforma do carrinho  

Manutenção  

Contas de água, energia, gás, telefone e internet.  

 

  

  

6.8 ARRANJO FÍSICO 

  

O carrinho Senhora Coxinha será personalizado com o seu logotipo, além de seu 

design ser todo voltado para as cores da empresa. O seu layout é formatado para atender as 

necessidades do vendedor, possuindo local para armazenar a coxinhas a serem fritas e as 

bebidas. Possui um tacho para a fritura e um escorredor fixos para evitar quaisquer acidentes. 

Para facilitar o processo finalístico, possui um suporte para embalagens de coxinhas (cones) e 

copos descartáveis.  

 

Medida  

Altura: 1,30 mt  

Largura: 56 cm  

Comprimento: 86 cm  

Comprimento com cabo: 1,05 mt  

 

Componentes  

1 Tacho de fritura nº 20 - alta pressão  

1 Guarda volume (baú) com porta - capacidade para botijão P13   

2 Rodas maciças 8 polegadas  

2 Pés de apoio  

1 Toldo de cobertura com regulagem – 1,00 x 1,40 mt  
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Figura 18 - Layout do Carrinho 

 

Fonte: O autor (2018)           
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Figura 19 - Layout do Carrinho 

 

Fonte: O autor (2018)           
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Figura 20 - Layout do Carrinho 

 

Fonte: O autor (2018)           
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Figura 21 - Layout do Carrinho 

 

Fonte: O autor (2018)           
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7 FINANÇAS 

O planejamento financeiro da Senhora Coxinha foi realizado no Software MakeMoney, 

pois ele calcula automaticamente, dado as informações corretas, todos os valores 

discriminados relativos à empresa. 

Todo o planejamento da empresa foi voltado para que a abertura fosse realizada com o 

capital próprio e não houvesse nenhuma necessidade de financiamentos. Por isso, diversas 

adequações foram realizadas na empresa para que ela de fato seja concretizada.  

O planejamento financeiro da Senhora Coxinha será a principal estratégia de sanar a 

fraqueza identificada na SWOT, pouco recurso financeiro, pois através dele será possível 

identificar quais são os gargalos financeiros que podem ser trabalhados em vista de um 

retorno melhor em cima de cada produto, buscando assim ainda mais investimentos, inclusive 

a sua visão estratégica. 

 

7.1 DEFINIÇÃO DOS INVESTIMENTOS INICIAIS 

 

Para a definição do investimento inicial foi calculado o custo de cada produto que a 

Senhora Coxinha precisará para começar as suas vendas. O recurso capital da empresa foi 

adequado à realidade financeira de seu proprietário, focando assim nos recursos essenciais 

para que a abertura da empresa fosse realizada de maneira correta, tanto legalmente, quanto 

suprindo a necessidade de seus clientes, sem excessos orçamentários  

Carrinho: foi orçado de acordo com o custo-benefício, visando as adequações que 

serão feitas em sua reforma. 

Reforma do Carrinho: O carrinho da Senhora Coxinha é um dos principais ativos da 

empresa, por isso será reformado para que seja mais funcional. 

Freezer: o freezer da empresa foi escolhido de acordo com a necessidade de estoque 

de coxinhas e bebidas, para que não haja nenhuma ruptura nos processos. 

EPI: visando a padronização e exigências da área da saúde, a Senhora Coxinha, 

adequou os EPI's de uma cozinha industrial para o manuseio do carrinho. Então, serão 

utilizados aventais, luvas e tocas. 

Banquinho: O bem estar dos colaboradores são essenciais para o crescimento da 

Senhora Coxinha, por isso ficar 8 horas por dia em pé, além de não ser gratificante, trará 

malefícios para a sua saúde, por isso foi orçado um banco simples das cores da empresa. 
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Máquina de cartão: a cada dia que passa, mais pessoas deixaram o dinheiro na conta 

em troca do cartão, tanto por segurança quanto por praticidade, e até mesmo paraa trocar por 

milhas. Portanto, a Senhora Coxinha coloca como uma de suas prioridades a máquina de 

cartão. 

Smartphone: para que todos os processos empresariais sejam cumpridos 

corretamente, sem exacerbação, visto o curto orçamento, a Senhora Coxinha trocou o sistema 

robusto de ERP, por planilhas do Google Forms. Por isso, foi escolhido um smartphone 

simples para utilização apenas no horário de funcionamento da empresa. 

Estoque Inicial: o fornecedor de coxinhas nos oferece um prazo de pagamento de um 

mês após a entrega de cada lote, então foi considerado o valor de compra de bebidas. 

Veículo: auxiliará na economia com fretes cobrados pelas empresas fornecedoras. 

INPI - cadastro de marca: o cadastro de marca é de estrema importância para que a 

empresa não possua nenhum problema processual por conta de seu nome fantasia, inclusive 

obrigatoriedade de trocá-lo, gerando gastos elevados para troca de material gráfico, por 

exemplo. Além de todo um valor de marca construído que pode ser perdido para um 

concorrente. 

Capital de giro: foi embasado nas despesas mensais da Senhora Coxinha. 

Tabela 2 - Investimento Inicial 

   Descrição       Valor    

   Carrinho       R$ 959,00    

   Reforma do Carrinho       R$ 1.000,00    

   Freezer Horizontal       R$ 2.190,00    

   EPI       R$ 42,00    

   Banquinho       R$ 10,00    

   Máquina de Cartão       R$ 58,80    

   Smartphone       R$ 400,00    

   Estoque Inicial       R$ 636,56    

   Veículo       R$ 22.900,00    

   INPI - Cadastro de Marca       R$ 142,00    

   Capital de Giro       R$ 4.000,00    

   Investimentos Fixos       R$ 28.338,00    

   Recursos Próprios       R$ 33.000,00    

   Gastos na Implantação       R$ 32.338,36    

Fonte: O autor (2018)             

7.2 DEFINIÇÃO DOS GASTOS DO EMPREENDIMENTO PARA 5 ANOS 
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A definição de gastos inclui custos e despesas da Senhora Coxinha. A divisão foi feita 

entre despesas, pessoal e impostos, custos diretos e indiretos. 

  

7.2.1 Despesas 

Como já citado anteriormente, o modelo de gestão da Senhora Coxinha foi adequado 

aos recursos financeiros de seu proprietário, inclusive a escolha pelo carrinho foi um dos 

pontos para que houvesse uma diminuição considerável nas despesas, podendo assim, haver 

outros investimentos na empresa. 

Energia elétrica: foi calculada embasada no gasto com o freezer horizontal, que será 

105 kW/mês, visto que o fabricante aponta o consumo diário de 3.5 kW.  

Marketing e publicidade: foi calculado com a junção de todos os custos, tanto com 

marketing digital, quanto os das promoções. 

Internet: é um plano para o smartphone que o colaborador usará.  

Manutenção do carro: é composta por toda a manutenção preventiva e corretiva do 

carro, que totaliza ao ano R$ 1.200,00 anuais.   

Seguros: como não há seguro empresarial para carrinhos de lanches diversos, o seguro 

citado  é apenas o do automóvel. 

Combustível: descrito abaixo é o valor mensal gasto para buscar os produtos nos 

fornecedores.  

Materiais diversos: são os gastos com copos descartáveis e guardanapos.  

A depreciação do carro não foi calculada porque o seu ano de é 2006/2007, sendo que 

o prazo da Receita Federal é de 5 anos, analisando contabilmente.  

Tabela 3 - Despesas 

   Descrição       Valor 

Mensal    

   Ano 1       Ano 2       Ano 3       Ano 4       Ano 5       Total    

   Energia Elétrica       R$ 105,00       R$ 

1.260,00    

   R$ 

1.260,00    

   R$ 

1.260,00    

   R$ 

1.260,00    

   R$ 

1.260,00    

   R$ 

6.300,00    

   Marketing e 

Publicidade    

   R$ 

1.000,00    

   R$ 

12.000,00    

   R$ 

12.000,00    

   R$ 

12.000,00    

   R$ 

12.000,00    

   R$ 

12.000,00    

   R$ 

60.000,00    

   Internet – Celular       R$ 36,00       R$ 432,00       R$ 432,00       R$ 432,00       R$ 432,00       R$ 432,00       R$ 

2.160,00    

   Manutenção do 

Carro    

   R$ 120,00       R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

6.000,00    
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   Seguros       R$ 125,00       R$ 

1.500,00    

   R$ 

1.500,00    

   R$ 

1.500,00    

   R$ 

1.500,00    

   R$ 

1.500,00    

   R$ 

7.500,00    

   Materiais 

Diversos    

   R$ 100,00       R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

6.000,00    

   Combustível       R$ 100,00       R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

1.200,00    

   R$ 

6.000,00    

   Total       R$ 

1.586,00    

   R$ 

18.792,00    

   R$ 

18.792,00    

   R$ 

18.792,00    

   R$ 

18.792,00    

   R$ 

18.792,00    

   R$ 

93.960,00    

Fonte: O autor (2018)           

7.2.2 Pessoal e Impostos  

Os valores do salário do único funcionário permitido para o MEI podem alterar caso o 

piso salarial da categoria profissional seja superior ao salário mínimo. No caso da Senhora 

Coxinha, o colaborador receberá um salário igual ao valor do salário mínimo vigente, que é de 

R$954,00, o custo previdenciário, recolhido em GPS - Guia da Previdência Social, é de R$ 

104,94 (correspondentes a 11% do salário mínimo vigente), sendo R$ 28,62 (3% do salário 

mínimo) de responsabilidade do empregador e R$ 76,32 (8% ou conforme tabela de 

contribuição mensal ao INSS descontado do empregado). A alíquota de 3% a cargo do 

empregador não se altera.  

Além do encargo previdenciário de 3% de responsabilidade do empregador, o MEI 

também deve depositar o FGTS, calculado à alíquota de 8% sobre o salário do empregado, 

sendo de R$ 76,32 se considerar o salário mínimo vigente de 2018, que é de R$954,00. Sendo 

assim, o custo total da contratação de um empregado pelo MEI é de 11% sobre o valor total 

da folha de salários (3% de INSS mais 8% de FGTS).  

Para o transporte do funcionário foi levado em consideração no cálculo de uma 

passagem para a ida ao trabalho e uma para a volta. 

A assessoria contábil inclui os honorários da contabilidade.   

O pro labore inicial foi embasado no valor do salário mínimo vigente. 

O valor descrito na tabela é aproximado de acordo com as informações da empresa de 

contábil da Senhora Coxinha.  

Tabela 4 - Equipe 

    jul/19       ago/19       set/19       out/19       nov/19       dez/19       jan/20       fev/20    

   Equipe Própria       954       954       954       954       954       954       954       954    

   Salário       954       954       954       954       954       954       954       954    

   Encargos Sociais       257,58       257,58       257,58       257,58       257,58       257,58       257,58       257,58    
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   Despesas com   Alimentação e 

Transporte    

   235       235       235       235       235       235       235       235    

   Total       

1447,18    

   

1447,18    

   

1447,18    

   

1447,18    

   

1447,18    

   

1447,18    

   

1447,18    

   

1447,18    

                                                                        

   Terceiros                                                                    

   Assessoria Contábil       150       150       150       150       150       150       150       150    

                                                                        

   Pro Labore       954       954       954       954       954       954       954       954    

   Total       

2551,18    

   

2551,18    

   

2551,18    

   

2551,18    

   

2551,18    

   

2551,18    

   

2551,18    

   

2551,18    

Fonte: O autor (2018)             

 

Tabela 5 - Equipe - Março a Junho de 2020 

   Equipe Própria       mar/20       abr/20       mai/20       jun/20    

   Equipe Própria       954       954       954       954    

   Salário       954       954       954       954    

   Encargos Sociais       257,58       257,58       257,58       257,58    

   Despesas com   Alimentação e Transporte       235       235       235       235    

   Total       1447,18       1447,18       1447,18       1447,18    

                                        

   Terceiros                                    

   Assessoria Contábil       150       150       150       150    

                                        

   Pro Labore       954       954       954       954    

   Total       2551,18       2551,18       2551,18       2551,18    

Fonte: O autor (2018)            

 

Tabela 6 - Equipe - Anual 

    Ano 1       Ano 2       Ano 3       Ano 4       Ano 5       Total    

   Equipe Própria       11.448       11.448       11.448       11.448       11.448       7.240    

   Salário       11.448       11.448       11.448       11.448       11.448       7.240    

   Encargos Sociais       3.090       3.090       3.090       3.090       3.090       15.450    

   Despesas com   Alimentação e 

Transporte    

   2.827,20       2.827,20       2.827,20       2.827,20       2.827,20       14.136,00    

   Total                      86.830,80    
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17.366,16    17.366,16    17.366,16    17.366,16    17.366,16    

                                                   0,00    

   Terceiros       1.800       1.800       1.800       1.800       1.800       9.000,00    

   Assessoria   Contábil       1.800       1.800       1.800       1.800       1.800       9.000,00    

                                                        

   Pro Labore       11.448       11.448       11.448       11.448       11.448       57.240,00    

   Total       

30.464,16    

   

30.464,16    

   

30.464,16    

   

30.464,16    

   

30.464,16    

   

152.320,80    

Fonte: O autor (2018)             

7.2.3 Custos Diretos 

Os custos diretos da Senhora Coxinha foram embasados nos valores dos fornecedores. 

A depreciação não foi calculada, pois o carrinho não excede o valor de R$ 1.200,00 

exigidos pela Receita Federal. 

Tabela 7 - Custo Direto Discriminado 

   Produto       Quantidade       Valor    

   Coxinha de Frango       1 unidade       R$ 0,25    

   Coxinha de Camarão       1 unidade       R$ 0,60    

   Coxinha de Carne Seca       1 unidade       R$ 0,40    

   Coxinha de Calabresa       1 unidade       R$ 0,40    

   Coxinha de Quibe       1 unidade       R$ 0,30    

   Coxinha de Presunto e Queijo       1 unidade       R$ 0,20    

   Coxinha de Queijo       1 unidade       R$ 0,20    

   Coxinha de Brigadeiro       1 unidade       R$ 0,35    

   Coxinha de Chocolate       1 unidade       R$ 0,50    

   Coxinha de Nutella       1 unidade       R$ 0,70    

   Coxinha de Doce de Leite       1 unidade       R$ 0,40    

   Coca-Cola Lata       1 unidade       R$ 2,69    

   Guaraná Antárctica       1 unidade       R$ 2,79    

   Ativ Plus Copo       1 unidade       R$ 0,85    

   Gás       184 horas       R$ 229,29    

   Óleo       31 unidade       R$ 83,39    

   Total        R$ 239,92    

Fonte: O autor (2018)              

Para definir o impacto que o imposto trará para cada produto, foi dividido o valor de 

R$55,00, pela demanda esperada de acordo com a capacidade produtiva. 
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A margem de contribuição esperada foi de aproximadamente 50%, variando de 

produto para produto, valorizando a o arredondamento para facilitação do troco, por exemplo. 

Tabela 8 - Custo Direto 

   Produto       Custo 

Fornecedor    

   

Óleo    

   

Gás    

   

Imposto    

   Custo 

Total    

   Custo por 

cone    

   

Lucro    

   Preço de 

Venda    

   Coxinha de Frango    0,25    0,01       

0,03    

   0,02    0,31    3,72    1,86    5,58    

   Coxinha de   Camarão    0,60    0,01       

0,03    

   0,02    0,66    7,92    3,96    11,88    

   Coxinha de Carne   

Seca    

0,40    0,01       

0,03    

   0,02    0,46    5,52    2,76    8,28    

   Coxinha de   Calabresa 0,40 0,01       

0,03    

   0,02    0,46    5,52 2,76     8,28    

   Coxinha de Quibe    0,30    0,01       

0,03    

   0,02    0,36    4,32    2,16    6,48    

   Coxinha de   Presunto e 

Queijo    

0,20    0,01       

0,03    

   0,02    0,26    3,12 1,56    4,68    

   Coxinha de Queijo    0,20    0,01       

0,03    

   0,02    0,26    3,12    1,56    4,68    

   Coxinha de   Brigadeiro    0,35    0,01       

0,03    

   0,02    0,41    4,92    2,46    7,38    

   Coxinha de   Chocolate    0,50    0,01       

0,03    

   0,02    0,56    6,72    3,36    10,08    

   Coxinha de   Nutella    0,70    0,01       

0,03    

   0,02    0,76    9,12    4,56    13,68    

   Coxinha de Doce   de 

Leite    

0,40    0,01       

0,03    

   0,02    0,46    5,52    2,76    8,28    

   Coca-Cola Lata    2,69    0,01       

0,03    

   0,02    2,75       -    1,38    4,13    

   Guaraná   Antárctica    2,79 0,01       

0,03    

   0,02    2,85       -    1,43    4,28    

   Ativ Plus Copo    0,85    0,01       

0,03    

   0,02    0,91       -    0,46    1,37    

Fonte: O autor (2018)             

No ponto compras e insumos foi levado em consideração o custo médio das coxinhas 

prontas e das bebidas. Já nas embalagens foi calculado o valor de 10.000 embalagens por 

R$3.900,00, trazendo um custo unitário de R$0,39. 
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Tabela 9 - Compras e Insumos 

           Ano 1       Ano 2       Ano 3       Ano 4       Ano 5       Total    

   Compras e Insumos       133.739,54       133.739,54       133.739,54       133.739,54    133.739,54    668.697,72    

   Embalagens       5.665,40       5.665,40       5.665,40       5.665,40       5.665,40       28.327,01    

   Total       139.404,95       139.404,95       139.404,95       139.404,95    139.404,95    697.024,73    

                                                        

   Coxinhas       108.348,95       108.348,95       108.348,95       108.348,95     108.348,95    541.744,73    

   Bebidas       31.058       31.058       31.058       31.058       31.058       155.280,00    

Fonte: O autor (2018)            

7.2.4 Custos Indiretos 

Nos custos indiretos da produção, foram incluídos os gastos com a questão higiênica 

do processo, além do molho que será escolhido pelo cliente, visando um diferencial em 

relação aos seus concorrentes. 

Tabela 10 - Custos Indiretos 

   Ítem       Quantidade       Valor    

   Luva       100       R$ 19,00    

   Álcool em gel        1 kg       R$ 14,00    

   Embalagem       10.000       R$ 3.900,00    

   Molho Catchup       5 kg       R$ 5,29    

   Molho Maionese       2 kg       R$ 9,66    

   Molho Barbecue       3,6 kg       R$ 14,49    

   Molho Cheddar       1,8 kg       R$ 23,80    

   Total        R$ 3.986,24    

Fonte: O autor (2018)              

7.3 DEFINIÇÃO DAS PREVISÕES DE RECEITAS DO EMPREENDIMENTO PARA 5 

ANOS 

As receitas da Senhora Coxinha, são adquiridas de duas formas, através da variedade 

de coxinhas e da venda de bebidas que acompanham os cones. Como são produtos diferentes 

e as vendas separadas, as receitas também serão demonstradas em tabelas diferentes.  

O cálculo de previsão de receita foi realizado com base em uma média de valor dos 

cones e uma média de valor das bebidas.  

Tabela 11 - Previsão de Receita – Coxinha 

   Dia       Preço       Demanda       Receita    



66 

 

   1       R$ 8,18       43        R$    559,00     

   2       R$ 8,18       43        R$    559,00     

   3       R$ 8,18       43        R$    559,00     

   4       R$ 8,18       43        R$    559,00     

   5       R$ 8,18       43        R$    559,00     

   6       R$ 8,18       16        R$    208,00     

   7       R$ 8,18       16        R$    208,00     

Fonte: O autor (2018)                

 

Tabela 12 - Previsão de Receita Semanal – Coxinha 

   Semana       Receita    

   1        R$ 3.211,00     

   2        R$ 3.211,00     

   3        R$ 3.211,00     

   4        R$ 3.211,00     

Fonte: O autor (2018)             

 

Tabela 13 - Previsão de Receita Mensal – Coxinha 

   Mês       Receita    

   1        R$ 12.844,00     

   2        R$ 12.844,00     

   3        R$ 12.844,00     

   4        R$ 12.844,00     

   5        R$ 12.844,00     

   6        R$ 12.844,00     

   7        R$ 12.844,00     

   8        R$ 12.844,00     

   9        R$ 12.844,00     

   10        R$ 12.844,00     

   11        R$ 12.844,00     

   12        R$ 12.844,00     

Fonte: O autor (2018)            

 

Tabela 14 - Previsão de Receita Anual – Coxinha 

   Ano       Receita    
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   1        R$ 154.128,00     

   2        R$ 154.128,00     

   3        R$ 154.128,00     

   4        R$ 154.128,00     

   5        R$ 154.128,00     

Fonte: O autor (2018)           

A previsão de receita das bebidas, foi embasada no que se espera vender de cada 

produto oferecido ao cliente, podendo haver variações futuras de acordo com a preferência do 

cliente. Principalmente, com a alteração no comportamento do consumidor, citada na análise 

de macroambiente e na SWOT, pode haver um aumento na venda do Ativ Plus, e diminuição 

da venda de refrigerantes. Porém a presença do refrigerante na vida da maioria dos 

consumidores ainda é forte, por isso, a previsão permanece conforme descrito nas tabelas. 

Tabela 15 - Previsão de Receita 

   Ítem       Preço       Demanda Mensal       Receita Mensal    

   Coca-Cola Lata       R$ 4,50       400       R$ 1.800,00    

   Guaraná Antárctica       R$ 4,50       400       R$ 1.800,00    

   Ativ Plus Copo       R$ 1,50       188       R$ 282,00    

   Total     988    R$ 3.882,00    

Fonte: O autor (2018)           

 

Tabela 16 - Previsão de Receita Mensal – Bebidas 

   Mês       Receita    

   1        R$ 3.882,00     

   2        R$ 3.882,00     

   3        R$ 3.882,00     

   4        R$ 3.882,00     

   5        R$ 3.882,00     

   6        R$ 3.882,00     

   7        R$ 3.882,00     

   8        R$ 3.882,00     

   9        R$ 3.882,00     

   10        R$ 3.882,00     

   11        R$  3.882,00     

   12        R$  3.882,00     

Fonte: O autor (2018)           
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Tabela 17 - Previsão de Receita Anual – Bebidas 

   Ano       Receita    

   1        R$ 42.702,00     

   2        R$ 42.702,00     

   3        R$ 42.702,00     

   4        R$ 42.702,00     

   5        R$ 42.702,00     

Fonte: O autor (2018)             

Os valores totais das receitas anuais estão dispostos na tabela abaixo. 

Tabela 18 - Previsão de Receita Anual – Totais 

   Ano       Receita    

   1        R$   196.830,00     

   2        R$   196.830,00     

   3        R$   196.830,00     

   4        R$   196.830,00     

   5        R$   196.830,00     

Fonte: O autor (2018)           

 

Tabela 19 - Receitas Anuais 

           Ano 1       Ano 2       Ano 3       Ano 4       Ano 5       Total    

   Venda       200.712,00       200.712,00       200.712,00       200.712,00       200.712,00       1.003.560,00    

   Coxinhas       154.125,00       154.125,00       154.125,00       154.125,00       154.125,00       770.640,00    

   Bebidas       46.584,00       46.584,00       46.584,00       46.584,00       46.584,00       232.920,00    

Fonte: O autor (2018)            

7.4 DEFINIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA 5 ANOS  

 No empreendimento Senhora Coxinha foi projetado o fluxo de caixa para 5 anos.  

Tabela 20 - Fluxo de Caixa 

           até 

30/06/2019    

   Ano 1       Ano 2       Ano 3       Ano 4       Ano 5    

   Entradas       33.000       

200.712,00    

   

200.712,00    

   

200.712,00    

   

200.712,00    

   

200.712,00    

   Receita de Vendas                           
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200.712,00    200.712,00    200.712,00    200.712,00    200.712,00    

   Capital Próprio                33.000                                    

                                                        

   Saídas               -28.338,36       -

188.701,25    

   -

188.701,25    

   -

188.701,25    

   -

188.701,25    

   Investimento   Inicial               -28.338,36                                    

                                                        

   Despesas   Administrativas               -18.792,00       -18.792,00       -18.792,00       -18.792,00       -18.792,00    

   Marketing e   Publicidade               -12.000       -12.000       -12.000       -12.000       -12.000    

   Manutenção do   Carro               -1.200       -1.200       -1.200       -1.200       -1.200    

   Seguros               -1.500       -1.500       -1.500       -1.500       -1.500    

   Energia Elétrica               -1.260       -1.260       -1.260       -1.260       -1.260    

   Outras Despesas               -2.832       -2.832       -2.832       -2.832       -2.832    

                                                        

   Remuneração da   Equipe               -19.016,16       -19.016,16       -19.016,16       -19.016,16       -19.016,16    

   Equipe               -11.448       -11.448       -11.448       -11.448       -11.448    

   Terceiros               1.650       1.800       1.800       1.800       1.800    

   Encargos Sociais,   

Alimentação e Transporte    

           5.918,16       5.918,16       5.918,16       5.918,16       5.918,16    

                                                        

   Custos Diretos                                                    

   Despesas de   Produção               -

139.404,95    

   -

139.404,95    

   -

139.404,95    

   -

139.404,95    

   -

139.404,95    

                                                        

   Despesas   Tributárias               -40,14       -40,14       -40,14       -40,14       -40,14    

   Impostos a Pagar               -40,14       -40,14       -40,14       -40,14       -40,14    

                                                        

   Dividendos               -11.448,00       -11.448,00       -11.448,00       -11.448,00       -11.448,00    

                                                        

   Fluxo do Período       4.661,64       12.010,75       11.860,75       11.860,75       11.860,75       11.860,75    

   Saldo Acumulado       4.661,64       16.672,39       28.533,14       40.393,89       52.254,63       64.115,39    

Fonte: O autor (2018)            

 

Tabela 21 - Fluxo de Caixa - Total 

   Entradas       Total    

   Receita de Vendas       1.036.560,00    

   Capital Próprio        1.003.560,00    
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   Saídas            

   Investimento   Inicial       -972.444,61    

                

   Despesas   Administrativas            

   Marketing e   Publicidade       -93.960,00    

   Manutenção do   Carro       -60.000,00    

   Seguros       -6.000    

   Energia Elétrica       -7.500    

   Outras Despesas       -6.300,00    

           -14.160,00    

   Remuneração da   Equipe            

   Equipe       -95.680,80    

   Terceiros       -57.240,00    

   Encargos Sociais,   Alimentação e Transporte    -8.850,00_    

           (29.590,80    

   Custos Diretos            

   Despesas de   Produção            

           -697.024,73    

   Despesas   Tributárias            

   Impostos a Pagar            

           -200,71    

   Dividendos            

           -57.240,00    

   Fluxo do Período            

   Saldo Acumulado       64.115,39    

     64.115,39    

Fonte: O autor (2018)             

O resumo do saldo acumulado do fluxo de caixa da Senhora Coxinha segue na tabela 

abaixo. 

Tabela 22 - Saldo Acumulado Fluxo de Caixa 

   Ano       Saldo Acumulado    

   1       16.672,39    

   2       28.533,14    

   3       40.393,89    

   4       52.254,64    

   5       64.115,39    

Fonte: O autor (2018)            
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7.5 DEFINIÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PARA 5 ANOS  

Para desenvolvimento da DRE da empresa foram considerados todos os dados 

financeiros do negócio e com o auxílio do Software MakeMoney, como em todo plano 

financeiro da Senhora Coxinha.  

É válido ressaltar que as previsões da Senhora Coxinha são estáveis, visto que não foi 

levada em consideração a sazonalidade, principalmente porque não é uma característica do 

produto. Após explicadas essa premissa, o resultados são positivos em todos os meses. 

Tabela 23 - Projeção dos Resultados - julho a dezembro de 2019 

           jul/19       ago/19       set/19       out/19       nov/19       dez/19    

   Receita Bruta       16726,00       16726,00       16726,00       16726,00       16726,00       16726,00    

   Impostos sobre faturamento       - 3,35       -3,35       -3,35       -3,35       -3,35       -3,35    

                                                        

   Receitas Líquidas de Vendas       16722,65       16722,65       16722,65       16722,65       16722,65       16722,65    

   Custos de Produção       -

11617,08    

   -

11617,08    

   -

11617,08    

   -

11617,08    

   -

11617,08    

   -

11617,08    

   Compras/Insumos       -

11144,96    

   -

11144,96    

   -

11144,96    

   -

11144,96    

   -

11144,96    

   -

11144,96    

   Embalagens       -472,12       -472,12       -472,12       -472,12       -472,12       -472,12    

   Lucro Bruto       5105,58       5105,58       5105,58       5105,58       5105,58       5105,58    

   Despesas Operacionais       -3013,18       -3163,18       -3163,18       -3163,18       -3163,18       -3163,18    

   Despesas Administrativas       -1566,00       -1566,00       -1566,00       -1566,00       -1566,00       -1566,00    

   Equipe Própria (com encargos)       -1447,18       -1447,18       -1447,18       -1447,18       -1447,18       -1447,18    

   Terceiros               -150,00       -150,00       -150,00       -150,00       -150,00    

   Resultado Operacional       2092,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40    

   Receitas e Despesas não 

Operacionais    

                                                

   Depreciação                                                    

   Outras receitas não operacionais                                                    

   Taxas Juros de Financiamentos                                                    

   Resultado Tributável       2092,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40    

   Imposto sobre Lucro                                                    

   Lucro Líquido       2092,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40    

   Dividendos       -954,00       -954,00       -954,00       -954,00       -954,00       -954,00    

   Resultado do Exercício       1138,40       988,40       988,40       988,40       988,40       988,40    

   Margem de Contribuição       31%                                            

   Ponto de Equilíbrio       9871,26       10362,66       10362,66       10362,66       10362,66       10362,66    

Fonte: O autor (2018)            
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Tabela 24 - Projeção de resultados – julho a dezembro de 2020 

           jan/20       fev/20       mar/20       abr/20       mai/20       jun/20       jul/20    

   Receita Bruta       

16726,00    

   

16726,00    

   

16726,00    

   

16726,00    

   

16726,00    

   

16726,00    

   

16726,00    

   Impostos sobre   faturamento       -R$ 3,35       -R$ 3,35       -R$ 3,35       -R$ 3,35       -R$ 3,35       -R$ 3,35       -R$ 3,35    

                                                                

   Receitas Líquidas   de Vendas       

16722,65    

   

16722,65    

   

16722,65    

   

16722,65    

   

16722,65    

   

16722,65    

   

16722,65    

   Custos de   Produção       -

11617,08    

   -

11617,08    

   -

11617,08    

   -

11617,08    

   -

11617,08    

   -

11617,08    

   -

11617,08    

   Compras/Insumos       -

11144,96    

   -

11144,96    

   -

11144,96    

   -

11144,96    

   -

11144,96    

   -

11144,96    

   -

11144,96    

   Embalagens       -472,12       -472,12       -472,12       -472,12       -472,12       -472,12       -472,12    

   Lucro Bruto       5105,58       5105,58       5105,58       5105,58       5105,58       5105,58       5105,58    

   Despesas   Operacionais       -3163,18       -3163,18       -3163,18       -3163,18       -3163,18       -3163,18       -3163,18    

   Despesas   Administrativas       -1566,00       -1566,00       -1566,00       -1566,00       -1566,00       -1566,00       -1566,00    

   Equipe Própria   (com 

encargos)    

   -1447,18       -1447,18       -1447,18       -1447,18       -1447,18       -1447,18       -1447,18    

   Terceiros       -150,00       -150,00       -150,00       -150,00       -150,00       -150,00       -150,00    

   Resultado   Operacional       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40    

   Receitas e   Despesas não 

Operacionais    

                                                        

   Depreciação                                                            

   Outras receitas   não 

operacionais    

                                                        

   Taxas Juros de   

Financiamentos    

                                                        

   Resultado   Tributável       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40    

   Imposto sobre   Lucro                                                            

   Lucro Líquido       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40       1942,40    

   Dividendos       -954,00       -954,00       -954,00       -954,00       -954,00       -954,00       -954,00    

   Resultado do   Exercício       988,40       988,40       988,40       988,40       988,40       988,40       988,40    

   Margem de   Contribuição                                                            

   Ponto de   Equilíbrio       

10362,66    

   

10362,66    

   

10362,66    

   

10362,66    

   

10362,66    

   

10362,66    

   

10362,66    

Fonte: O autor (2018)            

7.6 CÁLCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO 
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A figura Projeção de Resultados, demonstra o ponto de equilíbrio da Senhora Coxinha. 

Na tabela abaixo segue o valor anual por 5 anos. 

Tabela 25 - Ponto de Equilíbrio 

   Ano       Ponto de Equilíbrio    

   1       9.871,26    

   2       10.362,66    

   3       10.362,66    

   4       10.362,66    

   5       10.362,66    

Fonte: O autor (2018)           

Pode-se observar que o ponto de equilíbrio do primeiro ano é menor que os próximos 

anos, a partir do segundo ano estabiliza. No entanto, é consideravelmente, alto e o proprietário 

necessita estar sempre atento a esses valores para que o lucro não seja afetado. 

7.7 ANÁLISE DO INVESTIMENTO 

Na Senhora Coxinha, o tempo de retorno do investimento realizado é de três anos. É 

válido ressaltar que o pessoal corroborou, consideravelmente, no aumento deste tempo, pois 

com o acréscimo de encargos e transporte do funcionário, aumentou um ano no retorno. Foi 

utilizada a taxa de 7%, pois é o valor anual da taxa Selic atual. 

 

De acordo com os dados financeiros apresentados é viável a abertura da empresa no 

ramo alimentício Senhora Coxinha no centro da Vila Santa Cecília em Volta Redonda. 

Tabela 26 - Análise de Investimentos 

   Indicadores Resultados 

   Pay Back       3 anos    

   Atratividade     

   Taxa de   Atratividade       7% a.a    

   Investimento   Inicial       -32.338,38    

   Valor Presente       81.771,61    

   VPL       49.433,25    

   TIR       24,5% a.a    

Fonte: O autor (2018)             
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Tabela 27 - Projeções de Longo Prazo 

   Projeções de Longo   Prazo       5 anos       10 anos       15 anos    

   VPL       49.433,25       84.106,78       108.828,53    

   TIR       25%       35%       36%    

   Pay back       3 anos        

Fonte: O autor (2018)            
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8 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

8.1 CENÁRIO A  

O cenário A, foi feita a simulação com 20% a mais de investimento inicial e receita. O 

retorno sobre o investimento diminui um ano, sendo agora dois anos de retorno 

Tabela 28 - Cenário A 

Cenário A Investimento 

   Faturamento       1,2    

   Investimento Inicial       1,2    

   Alíquota de impostos sobre faturamento       1    

   Alíquota de impostos sobre lucro       1    

   Equipe       1    

   Despesas Administrativas       1    

   Preço Médio de insumos       1    

   Preço Médio de Embalagens       1    

Fonte: O autor (2018)            

 

Tabela 29 - Cenário A Indicadores 

Indicadores Resultados 

   Pay Back       2 anos    

Taxa de Atratividade 7% a.a 

Investimento Inicial -38.806,03 

Valor Presente 132.012,89 

VPL 93.206,86 

TIR 55,40% 

Fonte: O autor (2018)           

 

Tabela 30 - Cenário A - Projeções de Longo Prazo 

   Projeções de Longo   Prazo       5 anos       10 anos       15 anos       20 anos    

   VPL       93.206,86       163.701,73       213.963,60       249.799,62    

   TIR       55%       62%       62%       62%    

Fonte: O autor (2018)            
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Tabela 31 - Cenário A - Projeções 

Projeção dos Resultados Ano 1 

   Receita   Bruta       240854,40    

   Impostos   sobre faturamento       -48,17    

  

   Receitas   Líquidas de Vendas       240806,23    

   Custos   de Produção       167285,94    

   Compras/Insumos       -160487,45    

   Embalagens       -6798,48    

   Lucro   Bruto       73520,29    

   Despesas   Operacionais       -37808,16    

   Despesas   Administrativas       -18792,00    

   Equipe   Própria (com encargos)       -17366,16    

   Terceiros       -1650,00    

   Resultado   Operacional       35712,13    

   Receitas   e Despesas não Operacionais     

   Depreciação     

   Outras   receitas não operacionais     

   Taxas   Juros de Financiamentos     

   Resultado   Tributável       35712,13    

   Imposto   sobre Lucro     

   Lucro   Líquido       35712,13    

   Dividendos       -11448,00    

   Resultado   do Exercício       24264,13    

   Margem   de Contribuição       31%    

   Ponto   de Equilíbrio       123860,52    

Fonte: O autor (2018)            

 

Tabela 32 - Cenário A - Fluxo de Caixa 

Fluxo de Caixa    até 30/06/2019       Ano 1    

   Entradas       33.000       240.854,40    

   Receita de Vendas               240.854,40    

   Capital Próprio        33.000            

                        

   Saídas       -34.006,03       -216.590,27    

   Investimento   Inicial       -34006,03            

                        

   Despesas   Administrativas               -18.792,00    
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   Marketing e   Publicidade               -12.000    

   Manutenção do Carro               -1.200    

   Seguros               -1.500    

   Energia Elétrica               -1.260    

   Outras Despesas               -2.832    

                        

   Remuneração da   Equipe               -19.016,16    

   Equipe               -11.448    

   Terceiros               1.650    

   Encargos Sociais,   Alimentação e Transporte               5.918,16    

                        

   Custos Diretos               -167.285,94    

   Despesas de   Produção               -167.285,94    

                        

   Despesas   Tributárias               -48,17    

   Impostos a Pagar               -48,17    

                        

   Dividendos       -1.006,03       -11.448,00    

                        

   Fluxo do Período       -1.006,03       24.264,13    

   Saldo Acumulado       -1.006,03       24.264,13    

Fonte: O autor (2018)            

8.2 CENÁRIO B 

O cenário B, foi feita a simulação de 20% menos investimento inicial e receita.  

Nesse cenário a empresa Senhora Coxinha torna-se inviável.  

Tabela 33 - Cenário B - Investimento 

Cenário A Investimento 

   Faturamento       0,8    

   Investimento   Inicial       0,8    

   Alíquota de   impostos sobre faturamento       1    

   Alíquota de   impostos sobre lucro       1    

   Equipe       1    

   Despesas   Administrativas       1    

   Preço Médio de   insumos       1    

   Preço Médio de   Embalagens       1    

Fonte: O autor (2018)            
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Tabela 34 - Indicadores - Resultados 

Indicadores Resultados 

   Pay   Back       5 anos    

   Atratividade            

   Taxa de   Atratividade       7% a.a    

   Investimento   Inicial       -25.870,69    

   Valor   Presente       31.530,32    

   VPL       5.659,63    

   TIR       Inviável    

Fonte: O autor (2018)           

 

Tabela 35 - Cenário B - Projeções de Longo Prazo 

   Projeções de Longo 

Prazo    

   5 anos       10 anos       15 anos       20 anos    

   VPL       5.659,63       4.511,82       3.693,45       3.109,96    

   TIR       Inviável       Inviável       Inviável       Inviável    

   Pay Back       Não há retorno em 

20 anos    

Não há retorno em 

20 anos 

Não há retorno em 

20 anos 

Não há retorno em 

20 anos 

Fonte: O autor (2018)            

 

Tabela 36 - Cenário B - Projeções 

Projeção dos Resultados Ano 1 

   Receita Bruta       160569,60    

   Impostos sobre   faturamento       -R$ 32,11    

                

   Receitas Líquidas   de Vendas       160537,49    

   Custos de Produção       -111523,96    

   Compras/Insumos       -106991,64    

   Embalagens       -4532,32    

   Lucro Bruto       49013,53    

   Despesas   Operacionais       -37808,16    

   Despesas   Administrativas       -18792,00    

   Equipe Própria (com   encargos)       -17366,16    

   Terceiros       -1650,00    

   Resultado   Operacional       11205,37    

   Receitas e Despesas   não Operacionais            
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   Depreciação            

   Outras receitas não   operacionais            

   Taxas Juros de   Financiamentos            

   Resultado   Tributável       11205,37    

   Imposto sobre Lucro            

   Lucro Líquido       11205,37    

   Dividendos       -11448,00    

   Resultado do   Exercício       -242,63    

   Margem de   Contribuição       31%    

   Ponto de Equilíbrio       123860,52    

    

Fonte: O autor (2018)           

 

Tabela 37 - Cenário B - Fluxo de Caixa 

Fluxo de Caixa    até 30/06/2019       Ano 1    

   Entradas       33.000       160.569,60    

   Receita de Vendas               160.569,60    

   Capital Próprio        33.000            

                        

   Saídas       -22.670,69       -160.812,23    

   Investimento   Inicial       -34006,03            

                        

   Despesas   Administrativas               -18.792,00    

   Marketing e   Publicidade               -12.000    

   Manutenção do Carro               -1.200    

   Seguros               -1.500    

   Energia Elétrica               -1.260    

   Outras Despesas               -2.832    

                        

   Remuneração da   Equipe               -19.016,16    

   Equipe               -11.448    

   Terceiros               1.650    

   Encargos Sociais,   Alimentação e Transporte               5.918,16    

                        

   Custos Diretos               -111.523,96    

   Despesas de   Produção               -111.523,96    

                        

   Despesas   Tributárias               -32,11    
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   Impostos a Pagar               -32,11    

                        

   Dividendos               -11.448,00    

                        

   Fluxo do Período       10.329,31       -242,63    

   Saldo Acumulado       10.329,31       10.086,68    

      

Fonte: O autor (2018)           
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9 RISCO 

Na tabela abaixo foi descrita a análise de risco da Senhora Coxinha, o mapa foi feito 

com impactos mais altos. Acerca dela, foi possível prever respostas simples para cada um dos 

maiores riscos. 

Quadro 5 - Riscos 

   

Categoria    

   Causa        Efeito       Solução       Impacto       Categoria 

de resposta    

   

Tecnologia    

   Falta de sinal 

de internet    

   Falta de sinal de internet para 

colocar dados dos   clientes e 

das vendas    

   Deixar um caderno e 

uma caneta no carrinho    

   Muito 

Baixo    

   Mitigação    

   Produção       Chuva       Molhar equipamentos e 

dificultar o processo finalístico    

   Aumentar toldo no 

reforma inicial    

   

Moderado    

   Evitar    

   Produção       Manutenção 

de carrinho    

   Parar produção       Fazer manutenção 

preventiva 

mensalmente    

   Muito 

Alto    

   Evitar    

   Pessoal       Funcionário 

doente    

   Parar produção       Fazer um banco de 

freelancers    

   Alto       Evitar    

   

Fornecedor    

   Atraso de 

pedido    

   Ruptura       Estoque de segurança       Muito 

Alto    

   Evitar    

Fonte: O autor (2018)           
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APÊNDICE A — QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS CONSUMIDORES 

Sexo:   

(   ) Masculino  

(   ) Feminino  

  

Idade (Informe a data de nascimento):  

  

Estado Civil:  

(   ) Solteiro (a)  

(   ) Casado (a)  

(   ) Viúva (a)  

(   ) Divorciado (a)  

(   ) Outro ______________  

  

Onde você mora?  

(   ) Vila  

(   ) Retiro  

(   ) Santo Agostinho  

(   ) Aterrado  

(   ) Outro ______________  

  

Renda Salarial (em salários mínimos – considere que o salário mínimo base no Brasil 

é de R$954,00, no ano de 2018):   

(   ) Entre 1 e 2   

(   ) Entre 2 e 4  

(   ) Entre 4 e 6   

(   ) Entre 6 e 8   

(   ) Acima de 8  

  

Escolaridade:   

(   ) Fundamental Incompleto  

(   ) Fundamental Completo  

(   ) Médio Incompleto  
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(   ) Médio Completo  

(   ) Superior Incompleto  

(   ) Superior Completo  

(   ) Pós-Graduação Incompleto  

(   ) Pós-Graduação Completo  

(   ) Outro ______________  

  

Atividade Profissional:  

(   ) Estudante  

(   ) Iniciativa Privada  

(   ) Setor Público  

(   ) Autônomo  

(   ) Outro: ____________________________________  

 

Qual é a sua lanchonete preferida?  

 

O que é mais importante quando você vai realizar uma compra? (marque apenas uma 

opção)  

(   ) Atendimento  

(   ) Qualidade dos Produtos  

(   ) Preço  

(   ) Variedade  

(   ) Localização  

(   ) Horário de funcionamento  

(   ) Higiene  

(   ) Estacionamento  

(   ) Outro _______________  

  

Qual é o seu salgado preferido?  

  

  

Qual é o seu doce preferido?  

 

Você gosta de coxinha?  
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Sim (   )   Não (   )  

  

Qual é a frequência que você consome coxinhas?  

(   ) Todas as semanas  

(   ) Todos os mês  

(   ) Todos os dias  

(   ) Apenas em festas  

(   ) Nunca  

(   ) Outro _______________  

 

Você sugere algum sabor? 

 

Se você disse sim para a pergunta 1: Qual é a frequência que você consome coxinhas 

congeladas?  

(   ) Todas as semanas  

(   ) Todos os mês  

(   ) Todos os dias  

(   ) Apenas em festas  

(   ) Outro _______________  
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APÊNDICE B — GRÁFICOS 
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