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1. Sumário Executivo 

O presente trabalho é um plano de negócios para a implementação de uma 

hamburgueria na cidade de Volta Redonda/RJ. A mesma terá razão social: 

“Humm!Burguer” e terá como propósitos principais: servir ao cliente de forma 

excepcional, tanto no quesito sabor quanto no quesito financeiro e criar um 

estabelecimento onde qualquer pessoa se sinta acolhida. 

Nosso estabelecimento ficará localizado em umas das ruas principais do bairro 

Aterrado, na cidade de Volta Redonda/RJ e contará com dois andares totalmente 

equipados para receber a clientela da maneira mais aconchegante possível.  

O público-alvo da Humm!Burguer são os jovens com idade entre 21 (vinte e 

um) e 26 (vinte e seis anos). Estes, de acordo com a pesquisa de mercado feita pelos 

sócios, apresentam renda média familiar entre 4 (quatro) e 6 (seis) salários mínimos e, 

geralmente, se alimentam fora de casa duas vezes por semana.  

Para atrair o público anteriormente citado, serão adotadas diversas estratégias 

de marketing, como: instauração de campanhas nas variadas mídias sociais e 

estabelecimento de comemorações para algumas datas especiais. 

Do ponto de vista financeiro, o empreendimento torna-se totalmente viável. A 

Humm!Burguer necessita de investimento inicial de R$ 107.992,00, apresenta Payback de 

23 meses (no cenário moderado, sendo este considerado o mais próximo da realidade), 

VPL de R$ 93.794,66 (no cenário moderado, sendo este considerado o mais próximo da 

realidade) e ROI de 90,54%.  
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2. Introdução 

Popularizado no início do século XX pelos estadunidenses, o hambúrguer tem sua 

origem em terras europeias 300 (trezentos) anos antes de ganhar o continente americano.   

Segundo fontes, a Europa, durante os séculos XII e XIII, foi assolada por invasões 

dos Mongóis (grupo étnico de caráter nômade e atuante, sobretudo, nas áreas das estepes 

asiáticas). Dentre os povos que constituíam o grupo anteriormente citado, encontravam-se os 

Tártaros, que tinham o hábito de moer carnes de baixa qualidade, de forma a torná-las 

digeríveis e pastosas, e apresentaram tal iguaria à população de Hamburgo, sendo esta uma 

cidade portuária alemã (SUPERINTERESSANTE, 2016). 

Os habitantes da cidade alemã já citada foram responsáveis por absorver os modos 

de preparo do petisco e aprimoraram o mesmo, colocando-o entre pedaços de pão. Com os 

movimentos de imigração para os Estados Unidos, os alemães trouxeram o sanduíche para o 

novo país, sendo a primeira aparição do prato na Feira Mundial de Sant Louis (Realizada em 

1904 junto aos jogos olímpicos, a exposição tratava-se de um grande encontro de negócios).  

Com a chegada a América, o hambúrguer popularizou-se de uma forma absurda, 

sendo aperfeiçoado e comercializado pelas inúmeras franquias de lanchonete que surgiram 

após sua primeira aparição. No Brasil, a iguaria chegou durante os anos 50 com a instalação 

do primeiro “Bob’s” em Copacabana, Rio de Janeiro (SUPERINTERESSANTE, 2016). 

O comércio de hambúrgueres no Brasil apresentou uma nova vertente a partir dos 

anos 2.000. As chamadas “Hamburguerias” surgiram como estabelecimentos que ofereciam 

uma versão gourmet da iguaria (isto é, reformulação do prato com ingredientes selecionados, 

sendo estes preparados de forma sofisticada) e hoje, destacam-se como um dos tipos de 

empreendimento mais lucrativos do setor de alimentício (EXAME, 2017).  

A Hamburgueria “Humm! Burger” será um comércio de hambúrgueres 

diversificado, sendo estes destinados aos mais variados gostos e bolsos. A ideia do negócio 

surgiu do interesse dos sócios Tiago e Tamara por Hambúrguer. Visando unir formas únicas 

no seu ambiente e produtos, oferecemos a oportunidade de o cliente fazer parte da empresa, 

sendo grande responsável por novas receitas e feedbacks para contribuir com nossa constante 

evolução. Portanto, pensamos em local em que as pessoas possam aproveitar o seu 

Hambúrguer com conforto e facilidade, de forma que a empresa seja sustentável em todos os 

seus aspectos.  
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2.1. Descrição da Empresa 

2.1.1. Aspectos chaves que tornam o empreendimento único 

Apresentaremos um espaço em que nosso consumidor se sinta confortável e “em 

casa”. Para tal, a Hamburgueria Humm!Burger estará estabelecida em imóvel amplo e irá 

oferecer certos recursos, como jogos (tabuleiros, dardos e cartas), videogames, e etc. Os 

mesmos estarão em locais adequados para utilização. Também oferecemos o serviço entrega 

para atender quem deseja ter a experiência de saborear dos nossos hambúrgueres, porém no 

conforto de sua casa.  

Competindo com diversas hamburguerias da região, o empreendimento em 

questão apresenta um cardápio que busca atender todos os clientes e suas necessidades (no 

sentido financeiro e na questão dos sabores), com opções tradicionais do mercado e novidades 

exclusivas da marca. Os diferenciais serão a opção vegana e os adicionais mais baratos que a 

média dos competidores. Além disso, a Hamburgueria Hummm! Burger, buscando estimular 

o desenvolvimento regional e reduzir seu custo de transporte, irá fixar parcerias com 

fornecedores de pequeno porte que se encontram próximos a Volta Redonda. 

Nossos clientes também poderão desfrutar de sucos, refrigerantes e cervejas 

variadas.  

Com o foco no público jovem, muito presente no Sul Fluminense por ter uma 

concentração de universidades, buscaremos parcerias com atléticas, promoções interativas, 

eventos com atrações (pequenos shows de música e Stand Up), entre outras ações. O cliente 

também terá acesso um aplicativo que substitui o momento do pedido (o cliente pode fazer 

sua solicitação eletronicamente, sem precisar deslocar-se até o balcão e antes mesmo de 

chegar ao restaurante), oferece descontos e possibilita a realização de avaliações (assim como 

de sugestões, dicas e etc.), compatibilizando com a interação digital vivenciada pelos mais 

novos e que está se expandindo entre todas as gerações. 

Para nosso quadro de funcionários, buscaremos realizar um movimento de 

inclusão social, onde captamos profissionais das mais variadas tribos, não existindo qualquer 

tipo de discriminação no processo seletivo.  

2.1.2. Equipe de gestão, perfil dos sócios e organograma da empresa 
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Figura 1 - Organograma da Empresa 

Fonte: Autores 

Equipe de Gestão e Sócios: Tamara Gomes Guerra e Tiago de Souza Medina  

Quadro de funcionários: Um cozinheiro, dois auxiliares de cozinha, um garçom/garçonete 

chefe e dois garçons/garçonetes. 

Funcionamento: De terça a domingo, entre 18h e 01h.  

Apenas 1 (um) turno de funcionários. Uma folga por semana.  

Perfil dos Sócios 

Tamara Gomes Guerra, nascida em 20/09/1996, natural da cidade do Rio de 

Janeiro, com formação técnica em Patologia Clínica e cursando o oitavo período de 

Administração na Universidade Federal Fluminense (campus Volta Redonda). Com 

experiência profissional de 6 (seis) meses como estagiária de laboratório no Hospital 

Municipal Jesus, 2 (dois) anos como estagiária de Recursos Humanos na MAN Latin América 

e atualmente, como técnica administrativa de Finanças também na MAN Latin América. 

Tiago de Souza Medina, nascido em 02/08/1996, natural da cidade de Nova 

Iguaçu (Estado do Rio de Janeiro) e cursando o oitavo período de Administração na 
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Universidade Federal Fluminense (campus Volta Redonda). Com experiência profissional de 

2 (dois) meses como trainee na Empresa Júnior Pulso Consultoria e 3 (três) meses na área de 

projetos externos, em seguida participou por 1 (um) ano e 2 (dois) meses na área 

administrativa e financeira da Empresa Júnior. Atualmente, desempenha o cargo de Trainee 

na empresa KPMG.  

2.1.3. Estrutura Legal da Empresa 

A Hamburgueria Hummm! Burger terá contrato social registrado na forma de 

sociedade empresarial, constituída por 2 sócios, onde cada um terá 50% das cotas. Sua Razão 

Social será: Hamburgueria Humm! Burguer. 

 

Figura 2 - Razão Social 

 Fonte: Site INPI 

 

2.1.4. Localização e Infraestrutura 

O local da Hamburgueria Hummm! Burger será no endereço: Rua Vereador Luiz 

da Fonseca Guimarães, número 227, Aterrado, Volta Redonda – RJ.  
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Infraestrutura 

Pia de inox 

Armário Materiais De Limpeza 

Armário Aéreo Atual 

Prateleira De Inox 

Mesa De Serviço Aço Inox 

Frigideira Funda Aço Inox Com Fundo Triplo 

Conjunto de Panelas Inox 

Jogo de Facas Aço 

Conjunto Talheres 

Jogo Potes Plástico 

Prato De Sobremesa Em Porcelana 

Prato De Porcelana Branco 

Conjunto de Xícaras 

Jogo de Copos em Vidro 

Kit Pote Liso Branco 

Balcão de Madeira Planejado 
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Forno Turbo a Gás 

Chapa Para Hambúrguer 

Estufa Dupla 

Computador 

Exaustor 

Câmara Comercial em Inox 

Freezer 

Aparelho de Telefone Sem Fio 

Fogão 

Impressora a Jato 

Liquidificador 

Impressora De Cupom 

Monitor 

Forno Micro-Ondas 

Ar Condicionado 

Fritadeira Elétrica 

TV LED 

Seladora a Vácuo Doméstica 

 

Figura 3 - Infraestrutura Organizacional 

 Fonte: Autores 
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2.1.5. Registros Fiscais, gerenciais, patentes e Marcas. 

 

Registro de Marca 

● Registro da Marca no INPI 

Registros Fiscais 

● Alvará de funcionamento e localização (expedido pela Prefeitura de Volta Redonda) 

● Licença Sanitária (expedida pela Secretaria Municipal de Saúde) 

● Registro Legal 

● Obtenção do CNPJ 

● Inscrição Estadual 

● Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio – APPCI 

● Cadastro na Previdência Social 

● Registro de Entradas 

● Registro de Saídas 

● Registro de Controle de Produção e Estoque 

● Registro de Impressão de Documentos Fiscais 

● Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência 

● Registro de Inventário 

● Registro de apuração do IPI 

● Registro de apuração do ICMS 

 

Registros Gerenciais 

● DRE 

● Projeção de Fluxo de Caixa 

● Indicadores financeiros 

● Balanço Patrimonial 

● Cálculo do Ponto de Equilíbrio 

● Determinação dos Custos Fixos 

● Folha de Pagamento  

● Planejamento Tributário 

● Gerenciamento Orçamentário 

● Arquivo de informações próprias de cada funcionário (Digital – via sistema de 

informação adequado). 



16 
 

● Relatórios de controle de estoque (baseados na metodologia PEPS). 

● Históricos de movimentação de pessoal (contratações, demissões, detalhamento de 

processos seletivos, entre outras transações). 

● Avaliações de desempenho do quadro de funcionários. 

● Controle e Indicadores de Vendas (Número de pedidos diários, tempo de atendimento 

por cliente, estipulação de horários de pico, e etc.). 

● Relatórios sobre o público atendido (Perfil de clientes fidelizados, histórico de 

compras por cliente, estudos de mercado). 

 

2.1.6. Seguro do Imóvel, bens e equipamentos da empresa 

Valor: R$ 2.705,47 (anual) 

Operadora de seguro: MAPFRE Seguros. 

Vigência: 1 ano 

Tabela 1 - Cobertura do Seguro 

Cobertura Valor Máximo 

indenizável 

Franquia Preço 

Líquido 

Incêndio, explosão, 

implosão e queda de raio 

R$ 250.000,00 10% do prejuízo com valor 

mínimo de R$ 600,00 

R$ 

508,43 

Acionamento acidental do 

sistema de combate a 

incêndio (sprinklers) 

R$ 20.000,00 10% do prejuízo com valor 

mínimo de R$ 600,00 

275,28 

Recomposição de 

documentos fiscais e 

contábeis – extensível ao 

escritório do contador sem 

custo adicional para o 

segurado 

R$ 15.000,00 10% do prejuízo com valor 

mínimo de R$ 500,00 

105,78 

Impacto de veículos 

terrestres e queda de 

aeronave 

R$ 200.000,00 20% do prejuízo com valor 

mínimo de R% 800,00 

R$ 

902,10 

 

Fonte: Autores 
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Podemos citar como assistências oferecidas pelo seguro: 

 

Nome do serviço 

Chaveiro 

Eletricista 

Vidraceiro 

Encanador 

Serviço de limpeza 

Transferência e guarda de móveis 

Serviço de segurança e vigilância 

Locações de microcomputador 

Remoção do segurado por ambulância 

Regresso antecipado do usuário por incidente (sinistro) ocorrido na 

empresa segurada 

Recuperação de veículo 

Serviço de courrier (entrega de documentos) 

Serviço de transporte do segurado para o local de trabalho durante cinco 

dias caso ele não possa se locomover por acidente coberto na apólice 

(contrato do seguro), desde que a distância seja inferior a 50 km. 

Indicação de mão de obra* (uso de materiais da mão de obra e qualquer 

outro custo adicional para os serviços disponibilizados na indicação serão 

de responsabilidade do segurado.). 

 

Figura 4 - Assistências do Seguro 

Fonte: Autores 

 
2.1.7. Segurança das informações e de mercadorias 

Utilizaremos o software denominado “Hábil” (na versão Hábil Empresarial 

Profissional) para a gestão financeira, fiscal, de estoques e de vendas. O mesmo pode ser 

entendido como um programa onde o usuário tem acesso a funcionalidades diversas, tais 

como: venda rápida no balcão (PDV), conferência de mercadorias, registro de devoluções, 

elaboração de tabela de preços, emissão de Notas Fiscais, emissão de nota de consignação, 
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emissão de boletos bancários, gerenciamento de contas a receber, gerenciamento de vendas, 

entre outras. 

Para a área de Recursos Humanos, a Hamburgueria “Humm! Burguer” utilizará o 

software “Cezanne HR”, podendo tal ser definido como uma ferramenta online que engloba 

todas as funcionalidades necessárias para um RH com um preço acessível. O mesmo pode 

executar o controle de faltas, de desempenho, férias, entre outros pontos.  

2.2. Serviços Fornecidos por Terceiros 

2.2.1. Arquiteto 

O profissional será responsável por desenhar e formatar o ambiente da empresa, 

ou seja, toda a estrutura interna e externa que esteja relacionada ao negócio, buscando sempre 

balancear o design, o conforto do local e a alocação de móveis e adereços. Ele também será 

responsável por verificar os materiais que serão utilizados no estabelecimento, tanto na 

questão de qualidade, quanto no quesito de consumo responsável. 

2.2.2. Assessoria Jurídica 

A empresa contratada para realização da assessoria jurídica é responsável pela 

formulação, assim como avaliação de novos contratos, auxilia a empresa em questões 

judiciais (processos fiscais e civis), redigi correspondências oficias, entre outros pontos. 

2.2.3. Contabilidade 

Contador é o responsável por criar representações contábeis referentes às 

atividades da hamburgueria e elaborar documentos e ações fiscais. 

2.2.4. Manutenções Gerais  

A empresa contrata para prestar serviços de manutenção, podendo a necessidade 

de reparo ser de origem elétrica, hidráulica, civil e/ou biológica (serviços de dedetização), irá 

garantir um ambiente bem preparado e adequado para o funcionamento do empreendimento, 

assim como auxiliará na padronização de instalações conforme a legislação. 

2.2.5. Assistência em Informática 

Serviços de informática em geral com contratação conforme necessidade. Esta 

assistência pode ser dar por profissional autônomo ou empresa especializada. 
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2.2.6. Publicidade e Propaganda 

O profissional contratado para este tipo de assessoria será responsável pela 

elaboração artística das peças promocionais.  

2.3. Fornecedores Estratégicos 

Carnes: Marfrig 

 

Pão: Rio Soft Ice Brasil 

 

Ketchup: Heinz  

 

Queijo: Produtores Locais 

 

Bebidas (Refrigerante): Coca-Cola, Guaraná Antarctica, Sprite, Fanta Laranja e Fanta Uva. 

 

Bebidas (Sucos Industriais): Laranja, Uva, Pêssego e Maracujá. 

 

Bebidas (Sucos Naturais): Limão, Laranja e Maracujá. 

 

Bebidas Alcoólicas (cervejas): Brahma, Heineken, Budweiser e Eisenbahn. 

 

Legumes: Produtores Locais. 
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3. Planejamento Estratégico 

 

3.1. Análise Ambiental: Macroambiente e Microambiente  

 

3.1.1. Análises do Macroambiente (Externo) 

 

Demográfico 

 

Segundo o IBGE, atualmente a cidade de Volta Redonda/RJ apresenta uma 

população estimada de 265.201 habitantes, onde 80.825 são pessoas consideradas como 

ocupadas (empregados, aprendizes, estagiários, autônomos e empregadores). 

 

Econômico 

 

No ambiente econômico, segundo um consultor sócio da Food Consulting, 

consultoria especializada em alimentação fora do lar, hoje não existe uma rede ou empresa de 

lanchonetes que tenham se consolidado no segmento intermediário. E este segmento, ainda 

tem uma previsão de crescimento de 3% em 2017, contra uma queda de 3% em 2016. 

(Estadão, a Folha de São Paulo).  

 Oportunidades:  

1. Crescimento do segmento 

2. Segmento novo 

 

 Ameaças: 

1. Maior número de concorrentes 

2. Concorrentes cada vez mais estruturados 

 

Sociocultural 

 

Consumidor cada vez mais consciente 

A aceleração das informações através das mídias sociais, cada vez mais interativas 

e rápidas, tem promovido um grande aumento de acesso de informações para a população. E 

essas mudanças fizeram com que o consumidor tenha cada vez mais critérios e expectativas 
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na compra de determinados serviços e produtos. Logo, para atender estes consumidores, as 

empresas precisam estar atentas e para que possam estar aptas a oferecerem o produto/serviço 

e a experiência da melhor maneira para seus clientes. Os consumidores são mais exigentes 

quanto à transparência de informações dos produtos em si e até das atividades da empresa, 

seus fornecedores e parceiros, ou seja, as empresas devem analisar todos seus stakeholders, no 

sentido que todos possam estar numa relação sustentável.  

 

 Oportunidades: 

1. Exploração de um nicho ecológico que pode aperfeiçoar a imagem junto ao 

consumidor. 

 

 Ameaças: 

1. Críticas ambientais. 

2. Custos na avaliação de toda a cadeia de suprimento.  

3. Necessidade de troca de fornecedor, que atende perfeitamente, em caso de imagem 

ambiental negativa junto ao mercado. 

 

O avanço tecnológico impactando nos padrões de consumo 

Assim como o mundo, o Brasil passa por mudanças na forma de interação na vida 

social, isto acontece cada vez mais rápido com o desenvolvimento exponencial da tecnologia.  

Atualmente, podemos encontrar diversos serviços e produtos que são oferecidos em 

plataformas digitais, sem nem mesmo precisar sair do lugar, apenas utilizando a internet como 

ferramenta. “Vivemos uma revolução do consumo, as pessoas não precisam mais sair de casa 

para comprar. A conveniência é muito mais poderosa do que o preço”, afirma o consultor 

especializado no setor de varejo Fred Rocha. 

 

 Oportunidades 

1. Formas de promoção da marca mais eficientes, assertivas e velozes; 

2. Contato mais abrangente com o consumidor, permitindo que os sócios formulem 

novas estratégias de acordo com as tendências evidentes; 
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 Ameaças 

1. Acesso com maior rapidez a possíveis concorrentes ou produtos substitutos; 

2. Maior vigilância dos consumidores, levando o empreendimento a tomar diversos 

cuidados para não perder clientes. 

 

Ambiental 

 

Energia Renovável 

No Brasil, vem crescendo cada vez mais a geração de energias renováveis 

alternativas, principalmente por ser tratar de um país com clima e natureza favoráveis a 

produção destas energias. E isto se deve ao fato de serem formas de energia sustentáveis ao 

longo prazo, serem cada vez mais acessíveis e econômicas. De 2004 a 2014, o Brasil teve um 

crescimento de aproximadamente 40% na área de energias renováveis do tipo solar, eólica e 

biodiesel. 

 

 Oportunidades: 

1. Utilização de energias renováveis que podem acarretar em diminuição de custos e 

impacto positivo na imagem da Hamburgueria.  

2. Menor impacto ao meio ambiente.  

 

3.1.2. Análise do Microambiente (Interno) 

 

A Hamburgueria “Humm!Burguer” será um empreendimento que oferecerá 

produtos de qualidade a preços acessíveis (valores relacionados a hambúrgueres e adicionais) 

e um clima totalmente aconchegante aos seus clientes. Também buscaremos trazer atrações 

(bandas da região, stand up, entre outros) para todos os tipos de público e parcerias com 

atléticas universitárias, de forma a promover uma grande integração e revelação de novos 

talentos em nossas instalações.  

Para os consumidores que preferem o sossego de seu lar, ofertaremos o serviço de 

entregas. 

Sempre para promover a satisfação de nossa clientela, formaremos a equipe mais 

qualificada, assim como cordial, existente. Nossos funcionários pertencerão aos mais 

diversificados grupos sociais (sendo selecionados através de um processo rápido e baseado 



23 
 

apenas em desempenho, não existindo espaço para qualquer discriminação ou estereótipo), 

gerando, desta maneira, identificação visual com o público alvo. 

Nossos colaboradores estarão sempre dispostos a auxiliar nossos fregueses e serão 

recompensados devidamente por seu bom atendimento. 

Como acreditamos que nosso empreendimento faz parte de um ambiente 

macroeconômico e somos responsáveis pelo crescimento do Sul Fluminense, fixaremos 

contratos com fornecedores regionais. 

Como toda empresa nacional, enfrentamos dificuldades, sobretudo nos primeiros 

dois anos de existência. Podemos destacar como obstáculos: uma possível não aceitação pelo 

público, posicionamento inadequado no quesito marketing, espaço limitado, entre outros. 

 

A partir dos dados buscados e de todo o conceito formulado para o 

empreendimento, listamos como principais forças: 

● Produtos com preços acessíveis. 

● Atendimento a um público distante das Hamburguerias (vegetarianos e veganos). 

● Equipe qualificada e motivada. 

● Serviço Delivery. 

● Parceiros regionais que proporcionam menor custo de deslocamento e crescimento 

regional. 

● Ambiente agradável e aconchegante com atrações diversas.  

● Parcerias com atléticas universitárias da região (convocando, desta forma, uma maior 

aderência do público jovem).  

 

Listamos, a partir de estudos prévios, como principais fraquezas: 

● Falta de experiência dos gestores. 

● Diversificação excessiva do conceito da empresa (isto é, uma tentativa de abranger muitos 

públicos pode levar a uma não aderência geral). 

● Posicionamento errôneo no mercado. 

● Recursos escassos para iniciação do projeto. 

● Espaço físico limitado.  
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3.2. Análise Swot 

 

Figura 5 - Análise SWOT 

Fonte: Autores 

 

 

 

  

 

 

 

Forças 

- Produtos com preços acessíveis; 
- Atendimento a vegetarianos e veganos; 
- Equipe qualificada; 
- Serviço Delivery; 
- Parceiros regionais (empreendedores, 
fornecedores e atléticas); 
- Ambiente agradável com diversas atrações; 
 

 

 

Fraquezas 

- Falta de experiência dos gestores; 
- Diversificação excessiva; 
- Posicionamento errôneo de Marketing; 
- Recursos escassos; 
- Espaço físico limitado; 
 

 

Oportunidades 

- Crescimento do segmento; 
- Segmento novo; 
- Relacionamento com fornecedores; 
- Consumo fidelizado; 
- Utilização de energias renováveis; 
- Preservação do meio ambiente; 
 

 
 
 

 

Ameaças 

- Padrões elevados de exigência; 
- Maior número de investidores no ramo; 
- Concorrentes mais estruturados; 
- Críticas ambientais; 
- Custos da cadeia de suprimentos; 
- Possíveis mudanças de fornecedor em 
caso de não consciência ambiental ; 
 

 Swot 
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3.3.  Macroprocesso 

 

 

  

Figura 6 - Macroprocesso  

Fonte: Autores 
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3.4.  Diretrizes Organizacionais 

 

Missão: Proporcionar um ambiente acolhedor onde nossos clientes podem 

degustar os melhores hambúrgueres gourmet do Sul Fluminense. 

 

Visão: Ser a maior Hamburgueria do Sul Fluminense a partir do crescimento 

exponencial da matriz e abertura de filiais. 

 

Valores: Ética, Honestidade, Indistinção de público, Valorização das pessoas e 

Qualidade. 

 

3.5.  Objetivos Estratégicos 

  

 Fidelização de clientes 

 

Ação 1 - O que fazer: Estudar a implementação de programa de fidelização. 

 

Como fazer: Analisar programas já implementados e efetivos em outras empresas 

para testes e adaptá-lo de acordo com as necessidades do negócio, buscando oferecer 

vantagens para os clientes e estimular uma relação de fidelidade entre as partes. 

 

Controle: Acompanhamento dos dados apresentados pelo programa e 

comparações com os resultados gerais. 

 

Ação 2 - O que fazer: Estruturar práticas de CRM (Customer Relationship Management). 

 

Como fazer: Identificar um software ou uma plataforma que ofereça serviços 

para cadastro de clientes e acompanhamento de tendências e estatísticas. Estes dados serão 

observados para auxiliar na tomada de decisão.  

 

Controle: Os sócios acompanharão as estatísticas e a coleta, para que o repasse de 

informações seja coerente. 
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Ação 3 - O que fazer: Realizar constantes pesquisas de satisfação com clientes. 

 

Como fazer: Utilizar métodos para entender o que os clientes notam sobre o 

negócio, através de pesquisas, que podem ser presenciais ou não, e forneçam insumos que 

facilitem a percepção pelo olhar do público. 

  

Controle: Determinar previamente um período, responsáveis e meios que serão 

utilizados durante a pesquisa e quais são os resultados que são almejados. 

 

Ação 4 - O que fazer: Executar treinamentos diversos com os funcionários, de forma a 

capacitá-los para realizar um melhor atendimento e prestar excelente serviço. 

 

Como fazer: Verificar os pontos relacionados à equipe que foram citados pelos 

clientes em pesquisas de satisfação e desenvolver capacitações que auxiliem no processo de 

aprendizado sobre as questões mais destacadas.  

 

Controle: Observação dos colaboradores no ambiente de trabalho após 

capacitação e acompanhamento das pesquisas de satisfação para verificar se os pontos 

continuam sendo citados.  

 

 Definição de parcerias estratégicas para o negócio 

 

Ação 1 - O que fazer: Identificar na cadeia de produtos os itens mais importantes para, a 

partir da informação anteriormente citada, estabelecer alianças.  

 

Como fazer: Contatar os fornecedores, para propor uma parceria que seja 

interessante para ambas às partes, que pode ser acordada em relação ao volume de compras, 

preços, prazo de entrega, forma de pagamento e outras. 

 

Controle: Averiguar se ambas as partes estão cumprindo os detalhes da parceria e 

se a parceria está sendo efetiva. 
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Ação 2 - O que fazer: Definir parceiros potenciais que possam alavancar os produtos 

oferecidos na hamburgueria.  

 

Como fazer: Procurar negócios de outros ramos, para entender sua atuação e 

analisar em cada caso, como poderia se estruturada uma relação de vantagens para ambos. 

 

Controle: Relatórios estruturados de todas as informações coletadas e analisadas 

(incluindo atas de reunião de negociação). 

 

 Diversificação do portfólio de produtos e serviços 

 

Ação 1 – O que fazer: Verificar possíveis nichos de mercado que podem ser atendidos sem 

sacrificar recursos e desenvolver produtos para servi-los.  

 

Como fazer: Observar comportamentos dos consumidores e tendências através de 

notícias e pesquisas externas, formulando possíveis plano de implementação. Além disso, 

devem-se criar produtos “pilotos” para verificar a aceitação dos clientes (antigos 

frequentadores) e se ocorreu à atração das pessoas pertencentes ao nicho alvo. 

 

Controle: Averiguar as pesquisas de satisfação já previstas para ocorrer e 

controlar a quantidade de pedidos desses produtos “pilotos”. 

 

Ação 2 – O que fazer: Abrir um espaço para os clientes sugerirem novas receitas.  

 

Como fazer: Disponibilizar, durante um período específico, um formulário 

eletrônico para que os clientes possam indicar novas receitas. Esse pode ser acompanhado de 

uma promoção ou clube de vantagens no estabelecimento. 

 

Controle: Leitura das colocações de todos os respondentes. 
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 Revisão constante de custos e processos (Melhoria contínua) 

 

Ação 1 – O que fazer: Avaliar constantemente toda a estrutura de custos e processos 

organizacionais, de forma a encontrar pontos de redução que não comprometam a qualidade 

do empreendimento, e efetuar mudanças gerais.  

 

Como fazer: Definir, assim como avaliar todos os gastos de um dado período 

para cortar esforços financeiros supérfluos e verificar as etapas dos processos operacionais e 

administrativos, visando aperfeiçoa-los (Este processo de reavaliação pode ser auxiliado por 

ferramentas gráficas e financeiras). Com a conclusão da análise, praticar a nova estruturação. 

 

Controle: Produzir relatórios financeiros e de desempenho e averiguar se as 

mudanças trouxeram benefícios. 

 

3.6.  Objetivos da Qualidade 

 

Foco no cliente 

Direcionar todos os esforços para garantir que o cliente seja um stakeholder 

promotor do negócio, comprometendo-se com a qualidade do produto e serviço, para que 

todas as necessidades de qualquer cliente sejam supridas. 

 

Busca em inovação 

Estar atento às atualizações do segmento e da tecnologia, adaptando-se e 

oferecendo novos recursos para o cliente, melhoria do serviço e a diversificação de produtos, 

e otimização de processos que afetam a equipe. 

 

Fortalecimento da equipe 

Valorizar os profissionais que contribuem para o crescimento da organização e 

reconhecer a equipe pelos resultados alcançados. Participar e promover a troca de feedbacks 

positivos e construtivos, para que contribua com a evolução conjunta do grupo. 
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3.7.  Indicadores de desempenho 

 

Afirmamos que o desempenho de uma empresa pode ser medido através de 

controles organizacionais (também podendo ser chamados de indicadores), sendo estes 

definidos como informações que direcionam o uso de estratégias, comparam os resultados 

reais e esperados e sugerem medidas corretivas (HITT, 2008).  

  

Objetivo estratégico 1: Fidelização dos Clientes 

 

Indicador: Índice de satisfação 

Finalidade: Captar uma percepção geral dos graus de satisfação dos clientes com o 

empreendimento. Este índice precisa ser feito a partir de pesquisas de com os consumidores e 

deve possuir respostas qualitativas como complemento.  

Fórmula: (Número de clientes extremamente satisfeitos / número de clientes pesquisados) x 

100 

Meta: 90% 

Frequência: Mensal 

 

Indicador: Índice de retorno sobre investimento em Marketing.  

Finalidade: A partir desta análise, iremos verificar se a quantia investida em práticas de CRM 

e fidelização está trazendo um retorno financeiro satisfatório.   

Fórmula: (Lucro líquido após o IR / custos relacionados a marketing) x 100 

Meta: 20% 

Frequência: Mensal 

 

Objetivo estratégico 2: Definição de parcerias estratégicas para o negócio 

 

Indicador: Índice de parcerias  

Finalidade: Verificar a porcentagem de parcerias efetivas em um dado período. Permite 

comparação com épocas anteriores e investigação de possíveis causas para redução ou 

aumento de acordos estratégicos. 

Fórmula: (Número de novas parcerias fixadas – parcerias desfeitas / Número de parcerias 

existentes no período anterior) x 100. 
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Meta: - 

Frequência: Trimestral  

 

Indicador: Índice de não eficiência de parcerias  

Finalidade: Medir a incidência de falhas de cada parceiro estratégico. Permite avaliar a 

relação existente e definir medidas corretivas ou término de vínculo. 

O indicador em questão pode ser realizado através de relatórios operacionais. 

Fórmula: (Erros ou descumprimentos de cláusulas de contrato/número de vezes em que 

cooperamos no período) X100. 

Meta: 10% 

Frequência: Trimestral 

 

Objetivo estratégico 3: Diversificação de portfólio de produtos e serviços 

 

Indicador: Índice de novos produtos e serviços 

Finalidade: Averiguar a capacidade de gerarmos novos produtos e serviços dentro de nossa 

realidade. 

Fórmula: (Número de produtos e serviços novos no último período /Número de produtos e 

serviços já existentes) x 100 

Meta: 30% 

Frequência: Trimestral 

 

Objetivo estratégico 4: Revisão constante de custos e processos (Melhoria contínua) 

 

Indicador: Índice de redução de custos 

Finalidade: Verificar quanto será reduzido ao evitar gastos desnecessários. Para gerar este 

indicador, deve-se utilizar as análises sobre a estrutura de custos (onde são sugeridos custos 

que podem ser otimizados ou encerrados) e, em caso de custeios que estão em processo de 

otimização, calcular quais serão os novos valores (estimados) dos mesmos. 

Fórmula: Passo 1: (Custos antes da otimização – Custos estimados após melhorias = 

Diferença entre cenários de custos).  

Passo 2: (Soma dos custos encerrados + Diferença entre cenários de custos) / Total de custos 

atualmente praticado = Resultado X 100. 

Meta: 30% 
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Frequência: Bimestral 

 

Indicador: Redução de tempo em operações 

Finalidade: Verificar quanto foi reduzido em tempo nas atividades depois de implementadas 

mudanças processuais. Para este índice, deve-se cronometrar todas as ações antes e depois das 

modificações. 

Fórmula: (Tempo utilizado em um processo após mudanças / Tempo original) x 100 

Meta: 20% 

Frequência: Semestral 

 

Indicadores complementares 

 

Indicador: Lucratividade 

Finalidade: Averiguar o quanto lucra dado empreendimento. 

Fórmula: (Lucro líquido/ Receita total) X 100 

Meta: 40% 

Frequência: Mensal 

 

Indicador: Retorno sobre o Capital Próprio (ROE) 

Finalidade: Medir o retorno sobre o investimento feito na empresa 

Fórmula: (Lucro Líquido/ Capital investido) X 100.  

Meta: 30% 

Frequência: Mensal 

 

Indicador: Endividamento geral 

Finalidade: Criado para medir a quantidade de ativos totais que é financiada com créditos de 

terceiros. 

Fórmula: (Passivo total/ Ativo total) X 100. 

Meta: 15% 

Frequência: Mensal 

 

Indicador: Índice de cobertura de obrigações fixas 

Finalidade: Avaliar a capacidade da empresa de fazer frente a todos os seus compromissos 

fixos (Ex.: Juros e dividendos). 
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Fórmula: Lucros antes de juros e imposto de renda + aluguéis/ juros + aluguéis+ 

{(amortização de dívida + dividendos preferenciais) x [1/ (1-alíquota do imposto de Renda)]} 

Meta: 100% 

Frequência: Mensal 

  



34 
 

 

4. Planejamento de Marketing 

 

4.1. Desenvolvimento da Pesquisa de Mercado 

Realizamos uma pesquisa de mercado com moradores da região Sul Fluminense 

com os seguintes objetivos: verificar hipóteses que os sócios possuíam sobre seu público, 

observar opiniões sobre ideias de entretenimento, conhecer profundamente a possível 

clientela, definir padrões de consumo, dimensionar o tamanho do mercado de hamburguerias 

na região, traçar novas tendências, entre outros pontos. 

A pesquisa anteriormente citada foi aplicada através de uma ferramenta online 

chamada Google Docs. e apresentava 34 questões de múltipla escolha, podendo ser 

acrescentados comentários adicionais. Recebemos 87 respostas ao fim de 3 semanas de 

aplicação e “cruzamos” os conteúdos das mesmas em um software estatístico, obtendo 

questões interessantes. 

A fim de resumir os dados gerais trazidos pelo método anteriormente citado, 

apresentamos a seguinte tabela: 

 

Tabela 2 - Informações Gerais da Pesquisa 

Dados Gerais Extraídos 

Dos 87 respondentes, 65,11% pertence ao gênero feminino e 34,89% ao público masculino; 

A renda familiar predominante entre os perguntados encontra-se entre 2 e 4 salários mínimos; 

Na questão “faixa etária”, a frequência de respostas foi maior na classe entre 21 e 26 anos 

(80,5% do total). Em seguida, observou-se os públicos com idade entre 27 e 32 anos (8,0%) e 

entre 15 e 20 anos (6,9%); 

90,7% dos perguntados apresentam “Solteiro” como estado civil. Além disso, podemos 

observar uma parcela de 8,1% de pessoas casadas e 1,2% de respondentes em união estável; 

Em relação à localidade, apontamos que 68% dos entrevistados residem em Volta Redonda, 

9% em Barra Mansa, 7% no Rio de Janeiro e 6% em Resende. As demais cidades 

encontradas (Itatiaia, Juiz de Fora, Pinheiral, Porto Real, São Gonçalo, São José dos Campos 

e São Leopoldo) representam, cada uma separadamente, 1% dos perguntados; 

30% dos questionados apresentam 4 residentes em sua casa. Esta é a maior porcentagem em 

comparação com os demais itens da pergunta; 

94,3% dos respondentes não tem filhos; 
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50,6% dos questionados trabalham e 48,3% não desenvolvem atividades remuneradas. Da 

quantidade de pessoas empregadas, 74% atuam no setor privado, 13% estão alocadas no setor 

público, 2% desenvolvem ações como bolsistas de determinado programa de especialização e 

2% classificam-se como autônomos; 

83,9% dos respondentes são universitários. Destes, 81% estudam na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), 7% exercem seu curso de graduação no Centro Universitário de Volta 

Redonda (UniFOA), 4% frequentam a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e 

3% estudam na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

As demais universidades mapeadas (Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ, Universidade 

Federal de Juiz de Fora – UFJF, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ e 

UNIRIO) representam, cada uma separadamente, 1% dos perguntados; 

Entre os questionados que se classificam como universitários, podemos identificar que: 30% 

realizam o curso de Administração, 14% cursam Engenharia de Produção, 10% são 

graduandos de Ciências Contábeis, 8% estão estudando Psicologia e 6% cursam Engenharia 

Mecânica. 

Os cursos Direito, Matemática e Engenharia de Agronegócios apresentam, cada uma 

separadamente, 4% dos respondentes. 

As graduações em Comunicação Social, Química, Pedagogia e Física apresentam, cada uma 

separadamente, 3% dos entrevistados. 

Os cursos Engenharia Metalúrgica, Medicina, Nutrição, Zootecnia, Desenho Industrial e 

Design contêm, cada uma separadamente, 1% dos questionários; 

31% dos entrevistados se alimentam fora de casa ao menos duas vezes por semana; 

81,6% dos perguntados já haviam estado em uma Hamburgueria. Estes listaram 8 possíveis 

concorrentes. 

82,8% dos questionados afirmam que utilizariam um serviço de delivery. Dentro desta 

quantidade, 63,2% estariam dispostos a pagar por tal comodidade; 

58,6% dos respondentes afirmam que pagariam um valor relativamente maior do que a média 

de preço dos hambúrgueres convencionais por se tratar de um hambúrguer gourmet com 

opções de acompanhamento. 34,5% dos mesmos afirmam que “Talvez efetuariam a compra” 

e 6,9% não aceitariam pagar a mais por essa diferenciação; 

Com relação às mídias tecnológicas, foi observado que as três principais redes sociais 

utilizadas pelos consumidores são: WhatsApp, Facebook e Instagram. 
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Muitas organizações usam das redes sociais para realizar promoções e sorteios. Quando 

questionados sobre este fato, 49,4% dos entrevistados apontaram que suas participações em 

promoções nas redes sociais ocorrem “Raramente”. Além disso, 21,8% afirmaram que 

participam “Quase Sempre”, 18,4% compartilharam que nunca estiveram nesta situação e 

10,3% sempre concorrem a prêmios em aplicativos de relacionamento; 

 

57,5% dos respondentes afirmam que assistiriam a algumas atrações durante a apreciação de 

seu hambúrguer. A atração que, segundo os mesmos, tem perfeita harmonia com o momento 

seria um show de música ao vivo. 

 

Fonte: Autores 

 

4.1.1. Cruzamentos de informações 

Para auxiliar na criação das diretrizes de Marketing do estabelecimento 

“Humm!Burguer”, realizamos o cruzamento das informações evidenciadas na pesquisa de 

mercado. 

Ressaltamos que, antes da averiguação em questão, foram definidos os seguintes 

pontos: 

 Todas os dados serão “cruzados” de acordo com as categorias de idade dos 

respondentes; 

 Desconsideramos a classe da faixa etária “Entre 32 e 37 anos”, pois esta apresentou 

apenas um representante. Este resultado poderia alterar as conclusões do estudo. 

 

Desta forma, chegamos às seguintes conclusões: 
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Cruzamento 1: Idade X Gênero 

 

 

Gráfico  1 - Idade X Gênero  

Fonte: Autores 

 

Comentários: Aproximadamente 80% dos participantes fazem parte da faixa 

etária entre 21 e 26 anos. As outras duas faixas etárias que mais contêm representantes são: 

Entre 27 e 32 anos e entre 15 e 20 anos. 

Entre as faixas etárias com maior frequência, houve maior número de mulheres 

respondentes nos intervalos entre 15 e 20 anos e entre 21 e 26 anos. 
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Cruzamento 2: Idade X “Qual é a sua renda média familiar?” 

 

 

Gráfico  2 - Idade X Renda Familiar  

Fonte: Autores 

 

Comentários: Podemos observar que os respondentes com idades entre 15 e 20 

anos estão distribuídos entre as classes “Até 1 salário mínimo”, “Entre 2 e 4 salários 

mínimos” e “Entre 4 e 6 salários mínimos”, obtendo as maiores porcentagens (e estas 

encontram-se semelhantes) nos intervalos “Até 1 salário mínimo” e “Entre 2 e 4 salários 

mínimos”. 

A categoria de possíveis clientes com idades entre 21 e 26 anos está presente em 

todos os parâmetros estabelecidos para faixa salarial, constando com maior expressividade no 

intervalo “Entre 2 e 4 salários mínimos”. 

Os entrevistados com idades entre 27 e 32 anos permeiam as classes “Entre 1 e 2 

salários mínimos”, “Entre 4 e 6 salários mínimos” e “Entre 6 e 8 salários mínimos”. Estes 

contêm maior expressividade (com proporções iguais) nas últimas duas classes citadas. 

Os respondentes com 38 anos ou mais estão representados na classe “Entre 8 

salários mínimos ou mais”, porém muitos deste intervalo de idade optaram por não responder 

à pergunta. 
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Cruzamento 3: Idade X “Você trabalha?” 

 

 

Gráfico  3 - Idade X "Você trabalha?"  

Fonte: Autores 

 

Comentários: Podemos constatar que os respondentes que se encontram nas 

classes “Entre 27 e 32 anos” e “Entre 38 anos ou mais” apresentam altos índices de presença 

no mercado de trabalho. Em contraste, os questionados presentes na classe “Entre 15 e 20 

anos não trabalham” em 83,30 % dos casos.  

No intervalo de idade “Entre 21 e 26 anos”, predominam os jovens que não 

trabalham. No entanto, a diferença existente entre os que estão ativos no mercado de trabalho 

e os que não estão é de 2,8%. 
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Cruzamento 4: Idade X “Quantas vezes você se alimenta fora de casa durante a semana?” 

 

 

Gráfico  4- Idade X “Quantas Vezes você se alimenta fora de casa durante a semana?" 

Fonte: Autores 

 

Comentários: Com base no gráfico acima, podemos observar que os respondentes 

enquadrados nas categorias “Entre 15 e 20 anos”, “Entre 21 e 26 anos” e “Entre 27 e 32 anos” 

realizam, normalmente, refeições fora de casa por duas vezes na semana. 

As porcentagens idênticas apontaram que os questionados com 38 anos ou mais 

tem a tendência de se alimentar duas ou mais de cinco vezes por semana em ambientes fora de 

suas residências. 
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Cruzamento 5: Idade X “Você já foi em uma hamburgueria? 

 

 

Gráfico  5 - Idade X "Você já foi em uma Hamburgueria?"   

Fonte: Autores 

 

Comentário: A partir das informações coletadas, afirmamos que a faixa etária que 

teve um maior percentual de pessoas que já frequentaram uma hamburgueria foi “Entre 21 e 

26 anos”. 
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Cruzamento 6: Idade X “Você aceitaria pagar um valor relativamente maior do que a média 

de preço dos hambúrgueres convencionais por ser tratar de um hambúrguer gourmet com 

opções de acompanhamento?” 

 

 

Gráfico  6 - Idade X Dispostos a pagar por um produto superior  

Fonte: Autores 

Comentários: Constatamos que a faixa etária que melhor aceitaria pagar um valor 

relativamente superior por um hambúrguer gourmet é “Entre 21 e 26 anos”, sendo seguida 

pelo intervalo entre 27 e 32 anos de idade. 

Além disso, observamos que a maior rejeição a este fator relacionado ao preço 

advém dos respondentes com idade entre 15 e 20 anos.  
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Cruzamento 7: Idade X “Você utilizaria serviços de Delivery?” 

 

 

Gráfico  7 - Idade X "Você utilizaria serviços de Delivery?"  

Fonte: Autores 

 

Comentários: Com base nas respostas ao questionário, somos aptos a afirmar que 

os clientes com idade entre 21 e 26 são os que mais utilizariam os serviços de delivery. Estes 

também elencaram que o número de usuários dos serviços de entrega pode aumentar após a 

avaliação de outros fatores condicionados a comodidade proposta, como, por exemplo, a 

existência ou não de uma taxa de uso (conclusão evidenciada pelo alto índice de “Talvez” na 

mesma faixa etária).  

Os clientes com idade entre 21 e 26 anos também foram os que apresentaram 

maior índice de rejeição ao serviço de delivery. No entanto, ao compararmos com o índice de 

aceitação (diferença de 64% a mais para resposta positiva ao serviço questionado), 

observamos que o volume é irrisório.  
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Cruzamento 8: Idade X “Você aceitaria pagar uma taxa pela comodidade de receber o 

hambúrguer na sua residência?” 

 

 

Gráfico  8 - Idade X Aceitaria pagar uma taxa de entrega  

Fonte: Autores 

 

Comentários: Apontamos que a classe de idade que tem uma aceitação maior com 

relação a pagar uma taxa pela entrega do serviço é “Entre 21 e 26 anos”. Ao mesmo tempo, 

tal faixa etária indica que pagaria pela comodidade sugerida, desde que fossem estabelecidos 

alguns fatores (indicado pelo alto nível de “Talvez”).  

Os possíveis clientes com idade entre 27 e 32 anos foram os que tiveram maior 

porcentagem de negativa ao pagamento da taxa de entrega.  
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Cruzamento 9: Idade X “Você é Universitário?” 

 

 

Gráfico  9 - Idade X "Você é Universitário?"  

Fonte: Autores 

 

Comentário: Afirmamos que a classe universitária da amostra se encontra com 

maior expressividade na faixa etária entre 21 e 26 anos.  

 

4.2.  Mercado-Alvo 

Observando todos os dados apresentados em sessões anteriores e as respectivas 

análises dos mesmos, formulamos que o mercado-alvo de nosso empreendimento é 

constituído por jovens com idade entre 21 e 26 anos. Estes apresentam, predominantemente, 

renda média familiar entre 4 e 6 salários mínimos e, geralmente, se alimentam duas vezes por 

semana fora de suas residências. 

O público escolhido está disposto a pagar a mais por um produto de qualidade 

superior e por determinadas comodidades, desde que as taxas não sejam abusivas.  

A faixa etária já citada também apresenta uma forte expressividade universitária, 

estando em destaque os alunos dos cursos de Administração (31% dos respondentes da 

classe), Engenharia de Produção (18 % dos respondentes da classe) e Psicologia (7% dos 

respondentes da classe). 
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4.3.  Segmentação de Mercado 

Após a definição de público-alvo, somos aptos a realizar a segmentação de 

mercado, onde fixamos as características finais do nicho de mercado que queremos atender. 

Iremos utilizar as características geográficas, demográfica e psicográficas. 

Geográficas: Nosso público principal está localizado em Volta Redonda/RJ. 

Demográficas: O mercado-alvo é constituído por ambos os gêneros e apresenta 

idade entre 21 e 26 anos. Além disso, este apresenta renda média entre 4 (quatro) e 6 (seis) 

salários mínimos.  

Psicográficas: Nossos clientes principais são jovens que aceitam pagar um preço 

justo por uma boa refeição e querem vivenciar experiências novas no quesito “sabor”. Além 

disso, nossa clientela provém das mais diversas correntes de pensamento e ideais, sendo bem-

vindos até mesmo veganos e vegetarianos.  

Nosso público-alvo é constituído principalmente por universitários. 

 

4.4.  Desejos e Necessidades que o Empreendimento Procurará Atender 

O estabelecimento Humm!Burguer procurará entregar produtos de qualidade 

elevada que irão proporcionar uma experiência nova ao cliente, tanto na questão do serviço de 

atendimento quanto no sabor.  

Buscaremos nos tornar referência de estabelecimento de alto nível na cidade de 

Volta Redonda, sempre encontrando formas de melhorar e fazer o consumidor se sentir “em 

casa”. 

Queremos proporcionar a inclusão das diversas “tribos” jovens que são 

consideradas “inusitadas” em uma hamburgueria, como os veganos e vegetarianos.  

 

4.5.  Posicionamento 

A Hamburgueria “Humm!Burguer” apresenta uma imagem voltada para os 

jovens, onde estabelece o compromisso de sempre apresentar novidades para seus clientes e 

trazer opções diversificadas de comida. O empreendimento busca uma comunicação eficiente 

e inovador, onde qualquer sugestão de sua clientela é aceita e há lugar para todos.   

  



47 
 

 

4.6.  Características de produtos/serviços 

A Humm!Burguer apresentará 8 opções de hambúrgueres, sendo estas 

apresentadas no quadro abaixo:  

Tabela 3 - Características de Produtos/ Serviços 

Nome do Hambúrguer Características Preço Final 

Humm!Kids 1 (um) bife de carne, pão de hambúrguer 

americano, cebola, queijo prato, tomate, 

maionese e ketchup.  

R$ 16,90 

Humm!Médio 1 (um) bife de carne, pão de hambúrguer 

americano, cebola, queijo cheddar, tomate, 

picles e ketchup.  

R$ 19,90 

Humm!Chicken 1 (um) bife de frango grelhado, pão de 

hambúrguer americano, cebola, tomate, 

queijo prato, maionese e ketchup. 

R$ 19,90 

Humm!Giga 2 (dois) bifes de carne, pão de hambúrguer 

americano, cebola, bacon, queijo cheddar, 

maionese e ketchup.  

R$ 21,90 

Humm!Vegan Pão de hambúrguer americano, 

hambúrguer de soja, tomate, cebola e 

picles. Acompanha batata frita ou batata 

rústica. 

R$ 21,90 

Humm!Picanha 1(um) bife de picanha, pão de hambúrguer 

americano, cebola, queijo à escolha e 

molho barbecue.  

R$ 24,90 

Humm!Costela 1 (um) bife de costela, cebola, tomate, 

alface, pão de hambúrguer americano, 

queijo branco, maionese e molho 

barbecue.  

R$ 24,90 

Humm!Premium 1 (um) bife de carne, pão de hambúrguer 

americano, cebola empanada, queijo 

cheddar e molho picante.  

R$ 27,90 

 
Fonte: Autores 
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Juntamente aos hambúrgueres, também compõem o cardápio: 

 
Tabela 4 - Preços dos Produtos 

 
Fonte: Autores 

Todos os produtos podem ser recebidos em casa conforme nosso serviço de 

delivery. Este custará R$5,00 por pedido, não existindo variância entre distâncias 

(Estabelecimento – Casa do Consumidor). 

 

4.7.  Estratégia de Preços 

Para definirmos o preço dos hambúrgueres de nosso cardápio, levantamos todos 

os custos de matéria-prima para confecção dos mesmos. A partir destes dados, fizemos um 

rateio entre as quantidades necessárias para cada item e adicionamos os custos fixos do 

processo produtivo já rateados (salários dos funcionários e despesas do estabelecimento). 

Segue abaixo a estratégia de formulação de preço: 

 

Tabela 5 - Estratégia de Preços 

Produto Custo Unitário Produto Custo Unitário 

Humm!Kids R$                 5,92 Cerveja R$                  3,85 

Humm!Chicken R$                 6,97 Água R$                  2,20 

Humm!Médio R$                 6,97 Chá Leão Fuze R$                  3,30 

Humm!Vegan R$                 7,67 Suco Natural R$                  3,30 

Humm!Giga R$                 7,67 Refrigerante 

600ml 

R$                  4,95 

Humm!Picanha R$                 8,72 Sucos Especiais R$                  4,40 

Humm!Costela R$                 8,72 Brownie R$                     3,30 

Humm!Premium R$                 9,77 Sorvete de R$                     2,20 

PRODUTO PREÇO PRODUTO PREÇO PRODUTO PREÇO
Hummm!Kids 16,90R$           Refrigerante 350 ml 5,00R$            Brownie 6,00R$             
Hummm!Médio 19,90R$           Chá Leão Fuze 6,00R$            Sorvete de Casquinha 4,00R$             
Hummm!Chicken 19,90R$           Cerveja 7,00R$            Torta 7,00R$             
Hummm!Giga 21,90R$           Água 4,00R$            Sundae 9,00R$             
Hummm!Vegan 21,90R$           Suco em Lata 5,00R$            Brownie com Sorvete 14,00R$           
Hummm!Picanha 24,90R$           Suco Natural 6,00R$            Torta com Sorvete 14,00R$           
Hummm!Costela 24,90R$           Refrigerante 600ml 7,00R$            Petit Gateau 14,00R$           
Hamburguer Premium 27,90R$           Sucos 8,00R$            
Batata com Cheedar 5,00R$             
Batata com Páprica e Queijo 10,00R$           
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Casquinha 

Batata com Cheedar R$                 1,75 Torta R$                     3,85 

Batata com Páprica e 

Queijo 

R$                 3,50 Brownie com 

Sorvete 

R$                     7,70 

Refrigerante 350ml R$                 2,75 Torta com 

Sorvete 

R$                     7,70 

 

Fonte: Autores 

 

4.8.  Ciclo de Vida de Produtos e Serviços 

Entendemos que os produtos e serviços apresentam 4 fases, sendo estas: 

Introdução, Crescimento, Maturidade e Declínio. 

Como a Humm!Burguer está entrando no mercado, estaremos com produtos em 

fase de introdução, onde os clientes conhecerão as opções apresentadas. Após este primeiro 

contato, os itens do cardápio entrarão em fase de crescimento, onde a clientela irá consumir 

cada vez mais. 

O planejamento dos sócios é de que, quando for constatado que um hambúrguer 

está na fase de maturidade, isto é, tem vendas em quantidades semelhantes e lineares durante 

alguns meses, seja lançado um novo item no cardápio e/ou o produto em maturidade passe por 

uma “releitura”. Desta forma, os sócios querem evitar o desinteresse do público e manter 

constante o “clima de novidade”.  

O ciclo de vida de cada item é variável, logo, todos os hambúrgueres irão passar 

por essas fases, mas a duração de cada uma será diferente para cada tipo.  

 

4.9.  Canais de Venda e Distribuição 

Nossos produtos podem ser adquiridos em nossa loja física (endereço já citado em 

sessões anteriores), pelo aplicativo próprio da Humm!Burguer e pelo telefone, sendo possível 

a utilização do serviço de delivery.  
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4.10. Previsão de Vendas 

Definimos como meta organizacional o atingimento de 54.000 itens vendidos 

(contando com todo o cardápio) ao fim do primeiro ano. Acreditamos que destas 54.000 

unidades, 33% seja referente a venda de hambúrgueres. 

Com base nas respostas do questionário, acreditamos que o Humm!Vegan seja o 

produto que apresentará menor consumo, pois trata-se de um público mais restrito. A partir 

deste dado, acreditamos que ele irá abranger (considerando uma população de 33,3% de 

consumo em hambúrgueres) uma parcela de 0,043%.  

Além disso, acreditamos que os hambúrgueres Humm!Médio e Humm!Giga irão 

ter uma maior aceitação do público, dados suas características e as respostas apresentadas nas 

questões . Para tais refeições, definimos que irão ocorrer vendas em volumes semelhantes. 

Segue abaixo o quadro com a previsão de vendas para os itens alimentícios do 

cardápio: 

 

Tabela 6 - Quantidade Mensal Prevista (Refeições) 

Produto Quantidade Mensal 

Humm!Kids 105 

Humm!Chicken 147 

Humm!Médio 252 

Humm!Vegan 63 

Humm!Giga 252 

Humm!Picanha 294 

Humm!Costela 210 

Humm!Premium 126 

Batata com Cheedar 210 

Batata com Páprica e Queijo 525 

Brownie 105 

Sorvete de casquinha 315 

Torta 105 

Brownie com sorvete 210 

Torta com sorvete 147 

Fonte: Autores 
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Com base nas respostas da pergunta “Com base na sua opinião, classifique numa 

escala de 1 a 4 quais são as bebidas que mais combinam com um hambúrguer gourmet (onde 

1 aponta que não combina de forma alguma e 4 significa que harmoniza perfeitamente)”, 

estivemos aptos para “desenhar” a previsão de vendas para as bebidas, estando esta 

apresentada no quadro abaixo: 

 

Tabela 7 - Quantidade Mensal Prevista (Bebidas) 

Produto Quantidade 

Mensal 

Água 126 

Cerveja 210 

Chá Leão Fuze 252 

Refrigerante 350ml 420 

Refrigerante 600ml 210 

Suco Natural 252 

Sucos Especiais 210 

Fontes: Autores 
 

4.11.Análise da Concorrência 
 

Nossa pesquisa de mercado apresentava as seguintes perguntas: “Você já foi em 

uma hamburgueria?” e “Se a resposta da questão N. 18 for "Sim", qual o nome (ou quais os 

nomes) da (s) hamburgueria (s) em que você esteve?”. Através destes questionamentos, 

gostaríamos de obter os nomes de concorrentes diretos (outros estabelecimentos que vendem 

produtos semelhantes e, consequentemente, competem pelo mesmo consumidor) e obtivemos 

8 (oito) “adversários” citados. Dos 8 (oito) estabelecimentos indicados, os mais apontados 

foram “El Toro”, “Route 66” e “Dedo de Moça” (todos localizados em Volta Redonda/RJ). 

As duas perguntas do questionário que já foram citadas também trouxeram nomes 

de concorrentes indiretos (espaços que vendem produtos substitutos do hambúrguer gourmet), 

como: Mc Donalds, Bob’s e outros estabelecimentos que vendem hambúrgueres comuns. 
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Para nos aprimorarmos, observamos os pontos fortes e fracos dos três 

concorrentes mais apontados (“El Toro”, “Route 66” e “Dedo de Moça”) e concluímos os 

seguintes pontos: 

Tabela 8 - Pontos Fracos e Fortes dos Concorrentes 

Nome do Concorrente Pontos Fortes Pontos Fracos 

Dedo de Moça 

Apresenta rodízio de 
hambúrgueres; 
 
Ketchup de Goiaba; 

Os pedidos demoram muito 
tempo para serem entregues; 
 
Preços acima da média de 
mercado; 

El Toro 

Apresenta rodízio de 
hambúrgueres;  
 
Realiza muitas promoções e 
tem um marketing digital 
bem estruturado; 
 
Preços na média de mercado; 

O espaço do estabelecimento 
em questão é muito limitado. 
Desta forma, com uma 
pequena quantidade de 
clientes, a hamburgueria fica 
lotada; 
 
Os pedidos demoram muito 
tempo para serem entregues;  
 
Taxa de entrega de R$ 9,00 
para qualquer localidade, 
sendo esta muito superior à 
média de mercado; 
 

Route 66 

Apresenta rodízio de 
hambúrgueres;  

Os pedidos demoram muito 
tempo para serem entregues; 
 
Preços acima da média de 
mercado; 

Fonte: Autores 
 

Com base na tabela 8, apresentada acima, podemos afirmar que a modalidade de 

rodízio de hambúrgueres é uma desvantagem da Humm!Burguer em relação aos concorrentes, 

podendo ser uma possibilidade estudada para o futuro (devemos pensar, principalmente, nas 

questões logísticas, dado que nosso estabelecimento detém dois andares). Além disso, estes 

locais já apresentam posicionamento formado e clientela fixa, sendo necessário um grande 

esforço dos sócios a conquistar clientes já fidelizados. 

Em contra partida, a Humm!Burguer apresenta como vantagens: a opção 

vegetariana (nenhum dos estabelecimentos citados apresenta este item), a rapidez de entrega 

dos pedidos (conforme plano operacional determinado neste plano de negócios), a diversidade 

de sobremesas disponíveis, a taxa de entrega que não varia de acordo com a localidade, entre 

outros pontos.  
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4.12. Barreiras de Entrada 

Elegemos como principais barreiras de entrada no mercado de hamburguerias de 

Volta Redonda: 

 Imagem já fortalecida dos principais concorrentes: Como os demais estabelecimentos 

(principalmente as três principais hamburguerias de referência: Route 66, Dedo de 

Moça e El Toro) estão com seus posicionamentos consolidados junto ao público, os 

consumidores tendem a “procura-los”. A Humm!Burguer precisará mostrar-se como 

inovadora e uma alternativa mais “lucrativa” em aspectos financeiros e subjetivos. 

  Necessidade de capital e tempo de retorno: Toda empresa ao iniciar suas operações 

precisa de uma elevada quantidade de capital. O consumo em excesso dos recursos 

financeiros e o tempo que levará para recuperá-los pode comprometer o rendimento do 

estabelecimento. 

 Localização: A Humm!Burguer ficará localizada no bairro Aterrado, na cidade de 

Volta Redonda/RJ. Por não se localizar exatamente no centro comercial da cidade, isto 

pode dificultar o crescimento exponencial de sua popularidade. 

 

4.13.Área Geográfica de Atuação 

A estabelecimento Humm!Burguer funcionará no endereço: Rua Vereador Luiz da 

Fonseca Guimarães, número 227, Aterrado, Volta Redonda – RJ. 

 

4.14. Tamanho de mercado na região Sul Fluminense  

Analisando variáveis demográficas sobre características da população e do 

mercado na região Sul Fluminense, podemos avaliar potencial deste mercado. Um destes 

dados, aponta que Volta Redonda e Barra Mansa representam 35,67% da população sul 

fluminense, sendo que, estas duas cidades concentram alguns dos principais centros 

comerciais. Segundo a ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), o setor de 

alimentação fora do lar, representa 2,7% do PIB do Brasil. E se projetarmos esse valor para o 

PIB de Volta Redonda, de acordo com dados do IBGE (2015), o valor do PIB anual de Volta 

Redonda com alimentação fora do lar representa aproximadamente 278 milhões de reais.  
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Tabela 9 - População da região Sul Fluminense 

REGIÃO SUL FLUMINENSE 

CIDADES POPULAÇÃO 

ANGRA DOS REIS 194.619 

BARRA DO PIRAÍ 97.460 

BARRA MANSA 179.451 

ITATIAIA 30.703 

PARATY 41.454 

PINHEIRAL 24.282 

PIRAÍ 28.222 

PORTO REAL 16.592 

QUATIS 13.785 

RESENDE 126.923 

RIO CLARO 17.988 

RIO DAS FLORES 8.984 

TRÊS RIOS 77.432 

VALENÇA 74.237 

VASSOURAS 35.768 

VOLTA REDONDA 257.803 

TOTAL 1.225.703 

Fonte: IBGE (2017) adaptada pelos autores. 
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Tabela 10 - Produto Interno Bruto per capita da região Sul Fluminense 

REGIÃO SUL FLUMINENSE 

CIDADES PIB PER CAPITA (em R$) 

ANGRA DOS REIS 40.705,55 

BARRA DO PIRAÍ 19.857,28 

BARRA MANSA 27.772,95 

ITATIAIA 114.171,72 

PARATY 54.866,66 

PINHEIRAL 13.561,93 

PIRAÍ 61.722,46 

PORTO REAL 149.570,61 

QUATIS 17.831,82 

RESENDE 50.334,00 

RIO CLARO 18.285,13 

RIO DAS FLORES 20.259,15 

TRÊS RIOS 42.295,83 

VALENÇA 23.444,28 

VASSOURAS 25.384,37 

VOLTA REDONDA 39.255,26 

TOTAL 719.319,00 

Fonte: IBGE (2015) adaptada pelos autores. 
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Tabela 11 -- Produto Interno Bruto per capita da região Sul Fluminense 

PIB PER CAPITA (valores em R$) 

ANO VOLTA REDONDA RESENDE BARRA MANSA 

2010 37.429,33 48.228,71 19.454,36 

2011 37.311,47 49.777,62 20.098,66 

2012 39.526,75 56.573,69 22.700,14 

2013 39.827,49 72.974,50 28.082,91 

2014 40.044,14 62.404,22 30.036,25 

2015 39.255,26 50.334,00 27.772,95 

Fonte: IBGE (2015) adaptada pelos autores. 

 

 

 

 

 

Segundo a POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, (2008-2009), sanduíches é a 

única categoria que mantém relativo consumo entre as principais faixas etárias. A pesquisa 

aponta que o consumo fora do domicílio da categoria de sanduíches, na faixa etária entre 10 e 

19 anos, é de 40,5%, entre 20 e 59 anos, o valor diminui para 39,4% e a partir de 60 anos, o 

número alcança 40,7%. É possível analisar na Tabela X, que independentemente da idade, o 

consumo deste tipo de alimento fora do lar é significativo. Considerando também que a 

população de Volta Redonda tem idade média superior em comparação com a idade média 

nacional, existe uma parcela relativamente maior no município, que pode ser considerada 

como potenciais consumidores.  

 

Tabela 12 - Consumo fora do domicílio das principais categorias de alimentos por faixa etária. 

Categorias de 

Alimentos 

Faixa Etária 

Entre 10 e 19 anos Entre 20 e 59 anos Acima de 60 anos 

Sanduíches 40,5% 39,4% 40,7% 

Salgados Fritos 51,9% 57,6% 24,4% 

Pizza 37,5% 44,7% 9,9% 

Fonte: POF: Pesquisa de Orçamentos Familiares (2008:2009) adaptada pelos autores. 

PIB NO MERCADO DE ALIMENTAÇÃO FORA DO DOMICÍLIO EM VOLTA 
REDONDA: R$ 278.000.000,00 
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Tabela 13 - Características da população do município de Volta Redonda 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Entre 0 e 4 anos 7.537 7.431 14.968 

Entre 5 e 9 anos 8.319 7.859 16.178 

Entre 10 e 14 anos 10.095 9.697 19.792 

Entre 15 e 19 anos 10.165 10.163 20.328 

Entre 20 e 24 anos 10.601 10.778 21.379 

Entre 25 e 29 anos 10.836 11.340 22.176 

Entre 30 e 39 anos 17.938 20.069 38.007 

Entre 40 e 49 anos 17.615 20.571 38.186 

Entre 50 e 59 anos 15.865 18.384 34.249 

Entre 60 e 69 anos 8.123 10.086 18.209 

70 anos ou mais 5.825 8.507 14.331 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico (2010) adaptada pelos autores. 
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4.15.Estratégias de Mercado 

Utilizando a missão, visão e valores de nossa empresa, os dados gerais extraídos 

da pesquisa de mercado, os cruzamentos entre as variáveis da pesquisa já citada e todos os 

dados demonstrados ao longo do planejamento de Marketing, podemos elaborar quais serão as 

estratégias de mercado a serem implementadas.  

Colocamos que as estratégias de mercado a serem implementadas são: 

 Antes da Inauguração: Serão criadas redes sociais (Instagram e Facebook) para a 

Humm!Burguer onde serão anunciadas algumas informações e fotos sobre o 

empreendimento. Nestes veículos de comunicação, será instaurada uma contagem 

regressiva e uma promoção, sendo esta: todos que forem na inauguração e 

apresentarem o cupom disponível no Stories do Instagram no mesmo dia do 

lançamento e seguirem o estabelecimento no mesmo aplicativo, ganham um desconto 

de 20%. 

No Facebook, planejamentos impulsionar a divulgação através de posts patrocinados. 

Fixaremos parcerias com atléticas e centros acadêmicos da região para que estes 

façam a divulgação em suas redes sociais. 

Serão distribuídos panfletos em locais específicos e populosos de Volta Redonda, 

convidando para a abertura da Humm!Burguer e o consumidor a seguir nossas redes 

sociais. 

 Após a Inauguração: Com os inícios das atividades, manteremos as parcerias com as 

universidades da região (podemos oferecer patrocínios em jogos esportivos, desconto 

em refeições para reuniões de diretoria de centros acadêmicos, e etc.) para que as 

mesmas realizem as divulgações em suas redes sociais. 

Além disso, instauraremos dias para celebrar algumas profissões e ofereceremos 

vantagens para todos os que as desempenham. Exemplo: Dia do Engenheiro. Todo 

cliente que comprovar que é engenheiro formado ou estudante de engenharia tem 

direito a um desconto de 20% em qualquer lanche e/ou 1 (uma) bebida grátis.  

Como os cursos de graduação mais indicados foram “Administração”, “Engenharia de 

Produção” e “Psicologia”, realizaremos “eventos pilotos” com esses grupos de 

estudantes e profissionais. 

Indicamos que ao lançar um novo produto, iremos percorrer alguns bairros de Volta 

Redonda com amostras grátis para que conquistemos novos clientes. 
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5. Plano Operacional 

 

5.1. Estratégias de desempenho operacional 

Conforme apontado anteriormente, nossa visão é “Proporcionar um ambiente 

acolhedor onde nossos clientes podem degustar os melhores hambúrgueres gourmet do Sul 

Fluminense”. Para que isto ocorra, precisamos também apresentar desempenho operacional 

superior, sendo este medido pelos indicadores “índice de satisfação”, “índice de redução de 

custos” e “Redução de tempo em operações”.  

Os processos realizados na hamburgueria têm como princípios: rapidez, qualidade 

e redução de perdas (tanto de tempo quanto de custos).  

 

 Princípio 1: Rapidez 

Os processos operacionais desempenhados nas áreas de atendimento e cozinha 

devem ser realizados da forma mais rápida possível, mas sem comprometer a qualidade. 

Estabelece-se que nenhum cliente deve esperar seu pedido por mais de 25 minutos.  

 

 Princípio 2: Qualidade 

Os clientes devem sempre ser bem recebidos, as refeições devem estar saborosas e 

a clientela necessita avaliar os processos como impecáveis. Todas as operações precisam ser 

executadas para agradar nossos consumidores e proporcionar uma perspectiva de qualidade 

superior.   

 

 Princípio 3: Redução de perdas 

Toda a operação da hamburgueria será constantemente monitorada pelos 

indicadores já citados, de forma a permitir mudanças fáceis (Ex.: na forma em que é feita a 

entrega da comida) e, consequentemente, reduzir gastos desnecessários financeiros ou de 

energia.  
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5.2. Layout de Produção 

 

5.2.1. Planta Baixa 

 

Térreo 

 

Figura 7 - Planta Baixa (Térreo)  

Fonte: Autores 
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Segundo Andar 

 

Figura 8 – Planta Baixa (Segundo Andar)  

Fonte: Autores. 
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5.2.2. Layout de Produção 
 
Cozinha 
 

 
Figura 9 - Planta Baixa (Cozinha) 

Fonte: Autores 

 

5.3. Back Office e Administração 

Os sócios serão, inicialmente, responsáveis por atividades administrativas devido 

aos custos primários e ao grau de amadurecimento da organização. Conforme a expansão do 

negócio, estas funções serão redistribuídas para acompanhar o crescimento da empresa. 

As atividades do Back Office são: controle de estoque; compra de insumos; 

gerenciamento dos colaboradores; elaboração, assim como execução e revisão dos processos 

de Front Office; controle financeiro e gerência de marketing.  

 Envolvidos: Sócios 

 Material necessário para execução das atividades: 1 (uma) impressora a jato, resmas 

de papel (de acordo com a necessidade), 2 (dois) computadores, 1 (um) telefone fixo e 

2 (dois) celulares. 
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5.4. Front Office 

Os colaboradores atuantes no setor de Front Office ficarão responsáveis pelo 

atendimento do público, realizando atividades como: limpeza das mesas, balcão e salão 

principal; efetuação de pedidos (cadastramento de pedidos no sistema – quando atendimento 

presencial-, verificação dos dados enviados pelo aplicativo, compilação de solicitações de 

“delivery”; comunicação a equipe de cozinha, arrumação dos produtos – comida e bebida 

solicitados – na bandeja, entrega dos itens aos clientes, e etc.). 

 Envolvidos: Garçom Chefe – atuando como coordenador de operações -, demais 

garçons e, eventualmente, os sócios. 

 Material necessário para execução das atividades: 2 (dois) monitores touchscreen (um 

para registro de pedidos, sendo acoplado em um computador e outro para transmitir as 

solicitações à cozinha), 1(um) computador, 1 (um) rádio comunicador, telefones – 1 

(um) fixo, 2 (duas) máquinas de cartão, 1 (uma) impressora de cupom, 1 (um) balcão 

de madeira planejado (base da área de atendimentos), 1 (um) ar condicionado central, 1 

(uma) TV LED, 10 (dez) Mesas de aço inox com 4 (quatro) cadeiras cada, 100 (cem) 

talheres (50 – cinquenta- garfos e 50 – cinquenta – facas); 40 (quarenta) canecas de 

vidro (para todos os tipos de bebida), 1 (um) expositor/geladeira vertical, 2 (duas) 

vassouras, 1 (um) balde, 2 (duas) pás de lixo, 2 (dois) rodos, 3 (três) pano de chão e 

sacos de lixo.  

 

5.5. Middle Office 

Colocamos que todas as atividades realizadas na cozinha do estabelecimento 

pertencem a categoria “Middle Office” e que as mesmas estão agregadas nas seguintes 

categorias: limpeza (de equipamentos, cômodos - estoque e cozinha -, utensílios, entre 

outros), preparo dos produtos e armazenamento de bebidas (estoque e refrigeradores).  

 Envolvidos: Cozinheiro (a) e auxiliares de cozinha.  

 Material necessário para a execução das atividades: 1 (um) forno turbo a Gás, 1 

(uma) chapa para hambúrguer, 1 (um) exaustor, 1 (uma) câmara comercial inox, 1 

(um) freezer, 1 (um) fogão, 1 (um) liquidificador, 1(um) forno Micro-ondas, 1 (uma) 

fritadeira elétrica,1 (um) espremedor de frutas elétrico, 2 (dois) armários para 

mantimentos,  1 (um) conjunto de panelas inox, 2 (duas) facas para carne, 2 (duas) 

facas para legumes,  2 (duas) facas de pão, 6 (seis) facas comuns, 10 (dez) garfos 

comuns, 3 (três) colheres de pau, 2 (duas) conchas para sopa, 2 (duas) conchas para 
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molho, 3 (três) escumadeiras, 1 (um) conjunto de espátula chapeiro, 2 (dois) 

refratários, 4 (quatro) travessas inox, 2 (dois) pegadores de cozinha inox, 40 (quarenta) 

pratos de porcelana, 40 (quarenta) pratos de sobremesa, embalagens para colocar 

batatas fritas, 2 (duas) vassouras, 1 (um) balde, 2 (duas) pás de lixo, 2 (dois) rodos, 3 

(três) panos de chão e sacos de lixo.  

 

Para ilustrar as ações desempenhadas em cada parte do plano operacional, assim 

como explicá-las, apresentamos os seguintes fluxogramas e comentários: 
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 Financeiro 

 

Figura 10 - Fluxograma área financeira 

 Fonte: Autores 

Comentários: No momento de aferimento do lucro, deve-se reservar uma quantia 

equivalente a 2% (dois por cento) do mesmo. Este valor será destinado a uma poupança que 

tem como objetivo solucionar emergências, como roubos, enchentes, vandalismo, e etc.  

Ao fim do ano, se nenhuma ocasião emergencial ocorrer, o montante será 

utilizado para pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários. 

 
Back Office e Administração 
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Os indicadores utilizados em finanças são: Índice de redução de custos, ROE, 

Endividamento geral e Lucratividade.  

 

 

Comentários: Com a chegada dos insumos, a equipe de cozinha, a área de 

atendimento e os sócios devem organizá-los em locais de fácil acesso e conforme suas 

necessidades. 

(a) 

 Gestão de Insumos 

Figura 11 - Fluxograma Gestão de Insumos  

Fonte: Autores 
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Produtos que não serão utilizados imediatamente devem ser guardados no estoque. 

Em caso de compras emergenciais, deve-se procurar o fornecedor mais próximo e 

utilizar o dinheiro reservado na poupança anteriormente citada (Se a mesma não apresentar 

saldo suficiente, utiliza-se o dinheiro em caixa). A aquisição em questão deve ser registrar em 

controles de estoque e registros financeiros. Somente os sócios estão autorizados a realizar 

este tipo de operação. 

O controle de estoques deve ser atualizado diariamente. 
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 Marketing 

 

Figura 12 - Fluxograma Marketing  

Fonte: Autores 
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Comentário: Em marketing, utilizaremos os indicadores: “índices de parcerias”, 

“índices de não eficiência de parcerias”, “Índice de novos produtos e serviços”, “Índice de 

Satisfação” e “Índice de retorno sobre o investimento em Marketing”. 

 

 Recursos Humanos 

 

Comentários: Afirma-se que na fase de Recrutamento (No fluxograma, 

representadas pelo passo “Recrutar currículos para processo seletivo”), as vagas em aberto 

Figura 13 - Fluxograma Recursos Humanos 

Fonte: Autores 
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serão divulgadas nas mídias sociais da hamburgueria. Os currículos recebidos e aprovados na 

triagem (esta terá como critério as atividades das vagas em aberto, podendo a experiência ser 

levada em conta ou não), serão convocados para uma dinâmica de grupo e entrevista 

(conteúdos de ambas irá variar de acordo com a posição em aberto).  

Estipula-se que a seleção do quadro de funcionário terá todas as suas etapas 

realizadas no mesmo dia e o resultado será dado na manhã seguinte.  

Os empregados serão regidos pelo regime da CLT (Consolidação das Leis 

Trabalhistas) e terão um turno de 8 horas de trabalho.  

Todos os registros relacionados à folha de ponto, folgas e folha de pagamento 

serão realizados através do software Cezanno RH. 

O programa de capacitação será oferecido para aperfeiçoamento das atividades 

desenvolvidas e se dará através de pequenos seminários e atividades práticas oferecidas pelos 

sócios ou por convidado. 

Conforme organograma apresentado anteriormente, teremos quatro possíveis 

cargos, sendo estes: Cozinheiro (a), Auxiliar de Cozinha, Garçom (ou Garçonete) Chefe e 

Garçom (ou Garçonete).  

Para definir a remuneração adequada de cada função, utilizamos a média salarial 

do mercado e as descrições de cada cargo. Abaixo, apresentamos cada descrição e a 

respectiva remuneração:  

Tabela 14 - Plano de Cargos e Salários 

Cargo Descrição Salário 

Cozinheiro 

(a) 

 Preparar todos os pratos (inclusive 

acompanhamentos); 

 

 Coordenar as atividades da cozinha; 

 

 Higienizar todos os utensílios e 

eletrodomésticos utilizados nas atividades 

da cozinha; 

R$ 1568.88 

Auxiliar de 

Cozinha 

 Auxiliar as ações do Cozinheiro; 

 

 Arrumar estoques para utilização durante o 

R$ 1082.05 
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expediente; 

 

 Preparar todos os condimentos e 

ingredientes necessários antes do início de 

atendimento; 

 

 Higienizar todos os utensílios e 

eletrodomésticos utilizados nas atividades 

da cozinha; 

Garçom/ 

Garçonete 

Chefe 

 Coordenar as atividades dos 

garçons/garçonetes subordinados; 

 

 Registrar todos os pedidos no sistema 

adequado; 

 

 Efetuar os pagamentos dos clientes; 

 

 Higienizar toda a área de atendimento ao 

início e fim do expediente; 

R$ 1560.12 

Garçom/Garç

onete 

 Realizar todo atendimento ao cliente, com 

exceção da efetuação do pedido; 

  

 Higienizar toda a área de atendimento; 

R$ 1076.05 

Fonte: Autores 
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Front Office 

Figura 14 - Fluxograma Front Office  

Fonte: Autores 
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Comentários: Para medir a eficiência do Front Office, utilizaremos os indicadores 

“Índice de Satisfação” e “Redução do Tempo de Operações”.  

Os clientes poderão avaliar o atendimento através do aplicativo ou folheto de 

satisfação (posicionado no caixa).   
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Middle Office 
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Figura 15 - Fluxograma Middle Office  

Fonte: Autores 

 

Comentários: Fica estipulado que o tempo de preparo dos produtos não deve 

ultrapassar 25 minutos. 

As ações descritas neste fluxograma são à base da determinação de capacidade 

produtiva e ações referentes ao preparo de produtos devem ter as seguintes durações: 
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Tabela 15 - Duração das Atividades 

Fonte: Autores 

 

Pensamos em algumas situações atípicas que podem vir a ocorrer nos processos 

de Middle Office. As mesmas com suas respectivas durabilidades encontram-se abaixo: 

 

Tabela 16 - Duração das Atividades em Situações Adversas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Duração 

Levar as carnes já prontas à chapa. 4 minutos 

Selecionar legumes cortados. 30 segundos  

Realizar todas as ações para o tratamento 

dos legumes, conforme pedido. 
1 minuto 

Montar prato e entregar a Front Office. 30 segundos 

Atividades Duração 

Preparar bifes além dos já feitos, 

temperar os mesmos e levá-los à 

chapa. 

05 minutos 

Cortar legumes (em caso de não ter 

vegetais já cortados) 
02 minutos 
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5.5. Funcionograma 

Com base em todas as informações apresentadas sobre os serviços terceirizados e 

atribuições da equipe da hamburgueria demonstradas nos fluxogramas e quadro de descrição 

de cargos, apresentamos o seguinte funcionograma: 

 

 

Figura 16 – Funcionograma 

Fonte: Autores 

 

 

5.6. Tecnologias utilizadas 

Para fins operacionais, nosso empreendimento contará com dois rádios 

comunicadores (finalidade: permitir a transmissão de informações sobre possíveis 

emergências), monitores touchscreen (finalidade: para registrar as solicitações e projetar os 

pedidos realizados em todas as frentes de atendimento), telefones - fixo e smarthphones - 

(finalidade: comunicação com o público em geral), máquinas de cartão (finalidade: 

possibilitar compras) e dispositivos para acompanhamento dos índices de desempenho 

(pertencentes aos sócios e podem ser tablets ou notebooks.). 

A empresa também apresentará redes sociais diversas, tais como Facebook, 

Instagram, Whatsapp e Twitter. Além disso, contaremos com um aplicativo próprio em que, 

conforme foi ressaltado anteriormente, o cliente pode fazer seu pedido eletrônico, sem 
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precisar deslocar-se até o balcão e antes mesmo de estar no local, oferece descontos e 

possibilita a realização de avaliações (assim como de sugestões, dicas e etc.). 

 

5.7. Capacidade de Produção 

Segundo Fitzsimmons (2010), capacidade pode ser entendida como a aptidão de 

prestar um dado serviço em um determinado espaço de tempo, sendo determinada pelos 

recursos disponíveis a organização. Os recursos anteriormente citados podem ser 

compreendidos como instalações, equipamentos e mão de obra. 

Para calcularmos a capacidade de produção de nossa hamburgueria, consideramos 

os possíveis tempos de preparo de nossos produtos e um gap de 1 minuto e meio para limpeza 

dos utensílios e equipamentos, a cada prato feito. 

Como temos produtos com características diferentes e podem ocorrer imprevistos, 

os três possíveis tempos de preparo são: 

 

Tabela 17 - Possíveis tempos de preparo 

Características Tempo 

Menor tempo, onde: 

 

 Não existem 

imprevistos; 

 

 A carne necessária está 

pronta e temperada – 

só precisa fritar; 

 

 

 Os legumes já estão 

cortados e tais vegetais 

não precisam de 

tratamento especial – 

produtos mais simples; 

 

 

 

5 minutos 
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Tempo médio, onde: 

 

 Não existem 

imprevistos; 

 

 A carne necessária está 

pronta e temperada – 

só precisa fritar; 

 

 Os legumes já estão 

cortados e tais vegetais 

precisam de 

tratamento especial – 

produtos de 

complexidade média. 

 

 

 

6 minutos 

Maior tempo, onde: 

 

 Ocorrem imprevistos; 

 

 A carne necessária 

ainda precisa ser 

temperada e 

processada; 

 

 Os legumes precisam 

ser cortados, assim 

como exigem 

tratamento especial. 

 

9 minutos 

Fonte: Autores 

 

Utilizaremos para o cálculo de capacidade o tempo médio (cenário realista), sendo 

este de 6 minutos. Logo, o procedimento será: 
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1. Multiplicar 8 horas (turno de trabalho diário) X 60 minutos (hora) = 480 minutos por 

dia. 

2. Dividir 480 minutos / (6 minutos (tempo de preparo de cada prato) = 80 

(aproximadamente). 

 

Desta maneira, a capacidade de produção é de 80 itens por dia e, 

consequentemente, 1.920 refeições por mês.  

 

5.8. Sistemas de Informações que serão utilizados 

De acordo com Turban (2007), sistemas de informação são ferramentas 

tecnológicas que coletam, processam, armazenam e analisam e compartilham dado para um 

determinado objetivo.  

Para realizar suas ações, a empresa contará com três sistemas de informação: 

 

 Aplicativo “Hmm! Burguer”. 

O aplicativo anteriormente citado será desenvolvido em parceria com alunos de 

Sistemas de Informação da região Sul Fluminense. Neste, o cliente terá uma série de 

vantagens, sendo estas: Realizar seu pedido, podendo ser solicitada a entrega delivery ou 

antes do cliente chegar à hamburgueria; avaliar o atendimento em tempo real; participar de 

promoções e descontos exclusivos para os “assinantes” do aplicativo, entre outros. 

 

 Cezanne HR 

Voltado para gestão do capital humano da empresa, o Cezanne HR possuí 

funcionalidades diversas, como: registro de informações pessoais de cada empregado (nome, 

contatos, pessoa a quem contatar em caso de emergência, histórico de escolaridade, 

informações médias, entre outros exemplos), montagem de estrutura organizacional (definição 

de organograma e separação de áreas, com seus respectivos centros de custo), gestão da folha 

de pagamento, controle dos tópicos relacionados à Qualificação e Treinamento (quanto é 

gasto em questão de tempo e dinheiro em cada seminário, perfil de competências dos 

funcionários, registros de aspirações de carreira, entre outros), aplicação de avaliações de 

desempenho, gestão de tempo das ações de cada colaborador, e etc. 

O software anteriormente citado apresenta uma plataforma totalmente online que 

pode ser comprada por um custo baixo. O preço oferecido pela empresa Cezzane é calculado 
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a partir da quantidade de funções que você deseja e número de funcionários a compradora 

tem. 

 Hábil 

Hábil é conceituado como um software adequado para a gestão financeira e 

operacional de empresas de médio porte, tendo diversos tipos de solução a serem utilizadas (a 

escolha fica a critério do comprador e está baseada na sua necessidade). Valor: 999,90 

Para as atividades da Hmmm! Burguer, optaremos pela compra do “Hábil 

Profissional”, que detém como principais funcionalidades (e mais adequadas ao nosso 

estabelecimento): 

 

Administração de Contas a Receber 

O software Hábil é capaz de registrar débitos a serem recebidos e cancelamentos 

dos mesmos. Além disso, pode gerar boletos bancários e auxiliar na gestão dos mesmos. 

 

Gestão de Contas a Pagar 

O sistema de informação em questão permite que os proprietários cadastrem todas 

as contas a serem pagas e, de modo simples, auxilia na gestão dessas despesas e custos (Ex.: 

Armazena dados sobre débitos que já foram quitados e traça um histórico para dívidas 

canceladas). 

 

Controle de Estoques 

As funções do software já citado permitem que os sócios lancem quais itens 

chegaram ao estoque, assim como quais saíram. Também apresenta os pedidos enviados ao 

fornecedor (com seus respectivos status), armazena cotações de preços, calcula o estoque 

mínimo para cada componente, auxilia na conferência dos itens estocados, possibilita a 

consulta de datas de vencimento dos produtos, elabora um DRE provisório, entre outras 

ações.  

 

PDV 

O Hábil Profissional permite os lançamentos dos pedidos (e, em complemento, 

apresenta quais as formas de pagamento disponíveis ao cliente); apresenta um registro de 

trocas; emite notas fiscais, cupons fiscais, nota paulista e comprovante de venda e auxilia no 

fechamento do caixa diário.  
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Caixa 

O Hábil Empresarial possibilita o registro dos lançamentos em caixa permite que 

tais itens lançados sejam consultados posteriormente; faz o fechamento do caixa; apresenta 

um controle relacionado a cheques, entre outros pontos. 

 

5.9. Plano de Qualidade dos processos, produtos e serviços. 

De acordo com Fitzsimmons (2010), a qualidade de um estabelecimento surge ao 

longo da prestação do serviço que o mesmo oferece e se dá a partir da comparação entre as 

expectativas da clientela e a percepção dos serviços prestados. 

Sendo um dos valores da Hmm!Burguer, a qualidade elevada estará presente em 

todas as atividades do empreendimento e está traduzida em metas mensais. 

No quadro abaixo, apresenta-se quais são essas metas, como pretendemos 

alcançá-los e os indicadores que irão medir se houve alcance dos objetivos: 

 

Tabela 18 - Metas de Qualidade 

Qualidade do Produto 

Metas Como alcançar Indicadores / Evidências 

Cumprir todas as normas 

estabelecidas pela ANVISA 

e ser aprovado em todas as 

vistorias da vigilância 

sanitária 

 Higienizar 

constantemente todos os 

locais, utensílios, móveis 

e eletrodomésticos do 

estabelecimento; 

 Realizar a aplicação do 

controle de pragas; 

 Escolher fornecedores 

que obedeçam aos 

padrões de higiene. 

 

 Aprovação em todas as 

vistorias; 

 Aprovação a partir da 

supervisão dos sócios; 

 Avaliação positiva por 

parte dos clientes; 

Ter os itens do cardápio 

como diferencial máximo 

 Aprimorar os métodos de 

preparo; 

 Trazer novas opções de 

hambúrgueres e 

complementos, 

 Resultados de pesquisas 

de mercado e avaliações 

feitas no aplicativo; 



83 
 

periodicamente. 

Qualidade no Atendimento 

Metas Como Alcançar Indicadores/ Evidências 

Ter atendentes classificados 

como “ótimos” e 

“excelentes” em 90% dos 

casos 

 Fazer treinamentos e 

capacitações no quadro 

de funcionários; 

 Resultados de pesquisas 

de mercado e avaliações 

feitas no aplicativo 

Anotação do pedido do 

cliente realizada 2 minutos e 

meio após o mesmo entrar na 

Hamburgueria 

 Fazer treinamentos e 

capacitações no quadro 

de funcionários; 

 Indicador “Redução do 

tempo em operações” (já 

citado no tópico 

“Indicadores de 

desempenho”) 

Tempo máximo de preparo 

de pedidos deve ser de 20 

minutos, existindo uma 

redução gradual de 1 minuto 

a cada seis meses. 

 Fazer treinamentos e 

capacitações do quadro 

de funcionários; 

 Reavaliar os processos 

feitos na cozinha e 

modificar os mesmos, 

corrigindo possíveis 

falhas. 

 Padronizar atividades; 

 Resultados de pesquisas 

de mercado e avaliações 

feitas no aplicativo; 

 Indicador “Redução do 

tempo em operações” (já 

citado no tópico 

“Indicadores de 

desempenho”) 

 Fluxogramas e 

procedimentos 

organizacionais 

Qualidade na Administração/ Back Office 

Metas Como alcançar Indicadores/ Evidências 

Payback máximo de 35 

meses. 

 Administrar todos os 

custos de modo eficaz, 

evitando gastos 

desnecessários e 

revisando-os 

constantemente. 

 Cálculo do Payback a 

partir dos cenários da 

hamburgueria 

Apresentar todos os 

ingredientes necessários em 

 Verificar constantemente 

os estoques; 

 Necessidade de compra 

emergencial com uma 
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estoque, sendo rara a 

necessidade de compra 

emergencial. 

 Atualizar diariamente, de 

modo fidedigno, os 

controles; 

frequência de, no 

máximo, três vezes ao 

mês.  

Ter, no mínimo, 50 clientes 

participando em cada 

promoção. 

 Elaborar campanhas que 

estejam alinhadas com as 

expectativas dos clientes. 

 Divulgar intensamente 

nas redes sociais da 

hamburgueria. 

 Número de clientes 

participantes em cada 

promoção. 

Funcionários com nível de 

satisfação de 95%. 

 Realizar práticas de 

Recursos Humanos que 

estimulem um ambiente 

de trabalho animador e 

produtivo. 

 Pesquisa de satisfação 

com empregados 

realizada por consultoria 

externa de pequeno 

porte/ empresa júnior. 

Baixo índice de rotatividade 

entre funcionários (inferior a 

20% por ano). 

 Realizar práticas de 

Recursos Humanos que 

estimulem um ambiente 

de trabalho animador e 

produtivo. 

 Número de pessoas que 

saíram do quadro de 

empregados no último 

ano. 

Fonte: Autores 

  



85 
 

6. Planejamento Financeiro 

 

O planejamento financeiro busca avaliar e refletir os aspectos e as variáveis 

econômicas, que influenciam um negócio ou determinado setor, utilizando projeções e 

indicadores financeiros para auxiliar em decisões estratégicas. 

 

6.1. Dos Investimentos Iniciais e Indicadores Financeiros 

Para definir o valor necessário para iniciar o negócio, reunimos os valores para 4 tipos 

de investimento: capital de giro, despesas com reforma, despesas pré-operacionais, e 

equipamento e móveis. 

 

1. Capital de Giro: Montante para movimentações, compras de mercadorias, 

pagamento de despesas e liquidez da empresa. 

2. Despesas com Reforma: Valores orçados para obras de adequação do imóvel, 

para atender as necessidades do estabelecimento. 

3. Despesas Pré-Operacionais: Custos com registros relacionados a atividade do 

negócio, imóvel e marca. 

4. Equipamentos e Móveis: Despesas com equipamentos para produção dos 

produtos e móveis de decoração e organização do ambiente 

 

Conforme a tabela abaixo, o investimento inicial será de R$ 107.992,00, divido entre 

os dois sócios, por R$ 53.996,00, para compor o capital social da sociedade: 

 

Tabela 19 - Investimento Inicial 

PROJEÇÃO INVESTIMENTO INICIAL 
TIPO CUSTO INICIAL 
Capital de Giro  R$          27.865,00  
Despesas no Reforma  R$          19.667,00  
Equipamentos e Móveis  R$          42.990,00  
Despesas Pré-Operacionais  R$          17.470,00  

INVESTIMENTO TOTAL  R$        107.992,00  
  

Fonte: Autores 
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6.2. Das Projeções de Custos e Despesas Para 5 Anos 

Para projetar os custos e despesas no exercício da empresa, avaliamos, 

primeiramente, as projeções de custos variáveis e fixos mensais e, dada essas informações, 

criamos a projeção de custos e despesas total para o ano inicial. Para os demais anos, 

consideramos reajustes, de acordo com o crescimento esperado, e os cenários avaliados. 

Optamos por escolher o cenário moderado como norteador do estudo. 
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Tabela 20 - Projeção de Custo Fixo Mensal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fonte: Autores 
 

 
Tabela 21- Projeção de Custos de Funcionários e Terceiros 

 
 

Fonte: Autores 

CARGO Salário Bruto Encargos Total
Cozinheiro 1.568,88R$          606,93R$       2.175,81R$        
Auxiliar de cozinha 1.082,05R$          558,31R$       1.640,36R$        
Auxiliar de cozinha 1.082,05R$          558,31R$       1.640,36R$        
Garçom chefe 1.560,12R$          605,75R$       2.165,87R$        
Garçom 1.076,05R$          557,41R$       1.633,46R$        
Garçom 1.076,05R$          557,41R$       1.633,46R$        
Entregador 1.076,05R$          557,41R$       1.633,46R$        
Sócio 3.750,00R$          -R$            3.750,00R$        
Sócio 3.750,00R$          -R$            3.750,00R$        
CUSTO MENSAL 387.620,84R$      2.329,30R$    20.022,78R$      

Contabilidade 580,00R$           
Assessoria Jurídica 550,00R$           
Publicidade 850,00R$           
CUSTO MENSAL 16.021,25R$        4.001,53R$    20.022,78R$      

FUNCIONÁRIOS

TERCEIROS

  

 

PRODUTO CUSTO MENSAL

Energia 457,93R$              

Água 112,00R$              

Aluguel 5.600,00R$           

Funcionários e Sócios 20.022,78R$         

Materiais de Limpeza 235,00R$              

Internet 180,00R$              

Telefone 60,00R$                

Produtos do Local 185,00R$              

Depreciação de Bens e Equipamentos 231,66R$              

Gás 120,00R$              

Terceiros 1.980,00R$           

Seguro Imóvel, bens e equipamentos 225,46R$              

CUSTO FIXO MENSAL - CENÁRIO MODERADO 29.409,83R$         

PROJEÇÃO DE CUSTO FIXO
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Tabela 22 - Projeção de Custo Variável (Parte 1) 

 
Fonte: Autores 

 
 

Tabela 23 - Projeção de Custo Variável (Parte 2) 

 
 

Fonte: Autores 

 

Os valores projetados de custo fixo e custo variável para um mês foram somados 

(resultando em R$ 61.690,75 = R$ 29.409,83 + R$ 32.280,92). O resultado em questão foi 

multiplicado por 12 (número de meses em um ano), indicando, desta forma, Custo Total 

Anual Projetado de R$ 740.288,89.  

De acordo com os reajustes e cenários considerados, elaboramos as projeções de 

custos e despesas para os próximos 5 anos (conforme tabela abaixo): 

 

PRODUTO CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Cerveja 3,85R$                  142 546,70R$                             
Água 2,20R$                  87 191,40R$                             
Chá Leão Fuze 3,30R$                  244 805,20R$                             
Suco Natutal 3,30R$                  253 834,90R$                             
Refrigerante 600 ml 4,95R$                  147 727,65R$                             
Sucos Especiais 4,40R$                  164 721,60R$                             
Brownie 3,30R$                  147 485,10R$                             
Sorvete de Casquinha 2,20R$                  329 723,80R$                             
Tortas 3,85R$                  97 373,45R$                             
Brownie c/ Sorverte 7,70R$                  238 1.832,60R$                          
Torta c/ Sorvete 7,70R$                  194 1.493,80R$                          

8.736,20R$                          CUSTO VARIÁVEL
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Tabela 24 - Projeção de Custos e Despesas para os Próximos 5 anos 

 

Fonte: Autores 

  

ANO CUSTO FIXO CUSTO VARIÁVEL TOTAL

1 352.917,91R$            387.370,98R$             740.288,89R$           

2 406.914,35R$            453.224,05R$             860.138,40R$           

3 460.448,00R$            518.035,09R$             978.483,09R$           

4 509.955,37R$            576.055,01R$             1.086.010,39R$        

5 553.301,58R$            625.019,69R$             1.178.321,27R$        

PROJEÇÃO DE CUSTO ANUAL
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6.3. Das Projeções de Receitas para 5 anos  

A previsão de faturamento bruto é baseada na receita mensal gerada pela atividade 

chave do negócio, que é a comercialização de produtos de alimentação, considerando 

variações entre o período anual. Para os 5 anos seguintes, utilizamos a taxa de crescimentos 

esperada para cada cenário em análise, com o objetivo de evitar mudanças periódicas nos 

preços dos produtos, buscando manter certo grau de estabilidade na margem de lucro, através 

do consumo. 

No apêndice A, podemos encontrar como foi realizado o cálculo das previsões de 

receitas anuais.  

Tabela 25 - Projeção de Receita Bruta Anual 

 
Fonte: Autores 

 

 

 

 

  

-23,50% 0,00% 23,50%

CONSERVADOR MODERADO OTIMISTA

1 697.101,66R$            911.244,00R$             1.125.386,34R$        

2 815.608,94R$            1.066.155,48R$          1.316.702,02R$        

3 932.241,02R$            1.218.615,71R$          1.504.990,41R$        

4 1.036.652,02R$         1.355.100,67R$          1.673.549,33R$        

5 1.124.767,44R$         1.470.284,23R$          1.815.801,03R$        

PROJEÇÃO DE RECEITA BRUTA ANUAL

ANO
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6.4. Fluxo de Caixa Operacional para 5 anos 

Na definição do fluxo de caixa para o período, utilizamos as projeções de custos e 

receitas, considerados anteriormente, com o objetivo de avaliar a liquidez e a viabilidade do 

empreendimento. Para identificar este fluxo, consideramos o valor investido inicialmente 

acrescido das receitas operacionais, e subtraindo os custos e despesas para manter a atividade. 

E identificamos o fluxo de caixa mensal e anual, para o período de 5 anos de exercício, 

considerando crescimento e cenários diferentes. 

Como foi realizada a composição do fluxo de caixa operacional para 5 anos pode ser 

visualizada no apêndice A. 

 

Tabela 26 - Fluxo de Caixa Operacional para 5 anos 

 
 

Fonte: Autores 

 

 

  

CONSERVADOR MODERADO OTIMISTA
40.498,53R$                52.939,26R$              65.379,99R$          

49.109,90R$                64.195,94R$              79.281,99R$          
57.167,34R$                74.728,54R$              92.289,75R$          
62.288,89R$                81.423,39R$              100.557,88R$        
70.393,94R$                92.018,22R$              113.642,50R$        

279.458,60R$              365.305,35R$            451.152,11R$        

ANO 4
ANO 5
TOTAL

ANO 1

ANO 2

PERÍODO

ANO 3
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6.5. Demonstrativo de Resultado Operacional para 5 anos 

Para elaborar o demonstrativo de resultado do exercício, avaliamos os aspectos 

financeiros e contábeis relativos ao período de 5 anos, com o objetivo de demonstrar as 

projeções financeiras no enquadramento contábil. E utilizamos, como base as entradas e 

saídas para cada período, e optamos por aderir ao modelo de apresentação, de acordo com o 

Simples Nacional, observando as vantagens fiscais e burocráticas do enquadramento, e 

utilizamos as alíquotas referentes ao comércio para estimar o valor dos impostos.  

No apêndice A, podemos encontrar as taxas utilizadas para projetar os itens do DRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabela 27 - Demonstração Financeira do Exercício para 5 anos 

 

ANO 1 2 3 4 5

Receita Bruta 911.244,00     1.066.155,48  1.218.615,71  1.355.100,67  1.470.284,23  
(-) Impostos 97.503,11       114.078,64     130.391,88     144.995,77     157.320,41     
(-) COFINS 12.421,90       14.533,62       16.611,93       18.472,46       20.042,62       
(-) PIS 2.691,09         3.148,57         3.598,82         4.001,88         4.342,04         
(-) CPP 40.951,31       47.913,03       54.764,59       60.898,22       66.074,57       
(-) ICMS 32.663,54       38.216,34       43.681,28       48.573,58       52.702,34       
(-) CSLL 3.412,61         3.992,75         4.563,72         5.074,85         5.506,21         
(-) IRPJ 5.362,67         6.274,32         7.171,55         7.974,77         8.652,62         

(=) Receita Líquida 813.740,89     952.076,84     1.088.223,83  1.210.104,90  1.312.963,82  
(-) Custo do Produto Vendido 363.049,80     424.768,27     485.510,13     539.887,26     585.777,68     

(=) Lucro Bruto 450.691,09     527.308,58     602.713,70     670.217,64     727.186,14     
(-) Despesas Operacionais 352.917,91     412.913,95     471.960,65     524.820,24     569.429,96     
(-) Despesas Administrativas 88.884,55       103.994,92     118.866,20     132.179,21     143.414,44     
(-) Despesas com Pessoal 240.273,36     281.119,83     321.319,97     357.307,80     387.678,97     
(-) Despesas com Terceiros 23.760,00       27.799,20       31.774,49       35.333,23       38.336,55       

(=) Lucro Operacional 97.773,18       114.394,62     130.753,05     145.397,40     157.756,17     

(=) Resultado do Exercício 97.773,18       114.394,62     130.753,05     145.397,40     157.756,17     

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO
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6.6. Cálculo do Ponto de Equilíbrio 

Para compor o planejamento financeiro, foi calculado o Ponto de Equilíbrio nos 

pontos de vista contábil, econômico (considerando taxa SELIC) e financeiro. Na tabela 

abaixo, seguem os cálculos dos itens já citados: 

 

 

  
Tabela 28 - Ponto de Equilíbrio 

 

PONTO DE EQUILÍBRIO CONTÁBIL
ECONÔMICO (BASE TESOURO - 

PREFIXADO 9,5%)
FINANCEIRO

PERÍODO (ANUAL) CF/R-CV CF+Ca/R-CV CF-D/R-CV
1 75,14% 82,28% 74,55%
2 74,05% 81,08% 73,54%
3 73,31% 80,27% 72,87%
4 73,01% 79,95% 72,62%
5 73,01% 79,95% 72,65%

CF = Custo Fixo Anual R = Receita Bruta Anual
CV = Custo Variável Anual D = Depreciação
Ca = Custo de Oportunidade (Taxa Tesouro Prefixado 2025)

Legenda

Fonte: Autores 
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6.7. VPL, Payback e TIR 

 

Conforme a tabela abaixo, identificamos determinados indicadores, que avaliam a 

viabilidade e o retorno do negócio, também podemos observar que foram calculados os 

indicadores financeiros VPL, Payback e TIR (GITMAN, L; 2010), em cenários denominados 

“Conservador”, “Moderado” e “Otimista”. Utilizou-se uma TMA (Taxa Mínima de 

Atratividade) de 18%. 

Indicamos que ao final de 5 anos, o VPL seria de R$ 50.246,03 (em um cenário 

conservador) ou R$ 93.974,66 (no ponto de vista moderado) ou R$ 137.343,28 (em um 

cenário otimista). 

Além disso, apontamos que o Payback seria de 28, 23 ou 19 meses nos cenários 

“Conservador”, “Moderado” e “Otimista”, respectivamente.  

A taxa interna de retorno (TIR), segundo cálculo dos sócios, pode ser definida 

como 38,07%, 53,42% e 67,72% nos cenários “Conservador”, “Moderado” e “Otimista”, 

respectivamente, 

Apresenta-se abaixo os cálculos realizados: 

 

 

 
  

Tabela 29 - VPL, Payback e TIR 

 

ANO CONSERVADOR MODERADO OTIMISTA
0 -R$                    107.992,00 -R$            107.992,00 -R$            107.992,00 
1 40.498,53R$                      52.939,26R$              65.379,99R$               
2 49.109,90R$                      64.195,94R$              79.281,99R$               
3 57.167,34R$                      74.728,54R$              92.289,75R$               
4 62.288,89R$                      81.423,39R$              100.557,88R$             
5 70.393,94R$                      92.018,22R$              113.642,50R$             

TMA

VPL R$50.246,03 R$93.794,66 R$137.343,28
PAYBACK 28 23 19

TIR 38,07% 53,42% 67,72%

18%

INDICADORES FINANCEIROS

Fonte: Autores 
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6.8. ROI, IL e ML 

 
Podemos definir ROI como índice financeiro responsável por aferir o retorno 

sobre o montante investido no empreendimento. Também somos aptos a conceituar o IL 

(Índice de Lucratividade) como uma porcentagem que indica quanto é ganho sobre o trabalho 

desenvolvido pela empresa. 

Definimos o termo Margem Líquida (neste texto, representado pela sigla “ML”) 

como o índice que expressa a relação entre quanto está disponível ao fim do período para os 

Acionistas Ordinários e a Receita de Vendas. 

Os sócios calcularam tais indicadores e encontraram os resultados para o primeiro 

ano de operações. Estes seguem apresentados na tabela abaixo: 

 

 

Tabela 30 - Indicadores Financeiros para o Primeiro ano 

 

 

 

 

  
Fonte: Autores 

 

ROI 90,54%
LUCRATIVIDADE 10,73%
MARGEM LÍQUIDA 12,02%

INDICADORES FINANCEIROS
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6.9. Análise de Sensibilidade 

Para identificar o impacto de variações possíveis nos cenários e projeções estimadas, 

analisamos alterações positivas e negativas, que podem influenciar no ambiente financeiro e 

operacional do negócio.  

Na análise de sensibilidade, definimos percentuais que compreendem um cenário com 

mudanças de 80% (± 40%), para cobrir variações já identificadas nos cenários: conservador, 

moderado e otimista. Utilizamos como variável, o indicador do fluxo de caixa, pois eventuais 

oscilações em indicadores de receitas e despesas, refletem no resultado do fluxo de caixa, 

sendo assim, o indicador está consolidando o movimento financeiro da organização no 

período em análise. 

Analisando os resultados desta análise, observamos que mesmo com amplas variações, 

5/6 de cenários resultam em VPL>0, indicando a viabilidade do negócio em diferentes de 

níveis, conforme a tabela abaixo: 

 

 

  

 

Tabela 31 - Análise de Sensibilidade 

 

-40,00% -15,00% -5,00% 5,00% 15,00% 40,00%

ANO VPL 107.992,00- 107.992,00-  107.992,00-  107.992,00-    107.992,00-    107.992,00-    

1 52.939,26   31.763,56   44.998,37    50.292,30    55.586,22      60.880,15      74.114,96      

2 64.195,94   38.517,57   54.566,55    60.986,15    67.405,74      73.825,33      89.874,32      

3 74.728,54   44.837,13   63.519,26    70.992,12    78.464,97      85.937,82      104.619,96    

4 81.423,39   48.854,03   69.209,88    77.352,22    85.494,56      93.636,90      113.992,74    

5 92.018,22   55.210,93   78.215,49    87.417,31    96.619,13      105.820,95    128.825,51    

19.669,34   65.997,66    84.528,99    103.060,32    121.591,65    167.919,98    

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE - Variação do Fluxo de Caixa (Moderado)

VARIAÇÃO

VPL

TMA 18%

Fonte: Autores 
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7. Conclusão 

Com base em todas as informações apresentadas sobre a empresa Humm!Burguer 

e o ambiente externo (nos âmbitos mercadológico, operacional, estratégico e financeiro), 

identificamos um mercado que está adquirindo maturidade, possui alto nível de 

competitividade e apresenta grande potencial de crescimento. 

Para comparar as projeções e resultados definidos, analisamos a franquia Burguer 

+, hamburgueria que conta com 16 unidades e tem como sede o estado de São Paulo, devido 

as características e porte da empresa que a organização apresenta. Através da ABF 

(Associação Brasileira de Franchising), identificamos os valores e resultados esperados uma 

franquia para confrontar com as projeções da Humm!Burguer. Segundo a ABF, para investir 

em uma unidade da franquia Burguer +, é necessário o capital inicial equivalente a R$ 

212.000,00, com expectativa de retorno do investimento no período de 24 e 36 meses e capaz 

de gerar um faturamento mensal de R$ 100.000,00.  

 A mesma pode ser definida como um empreendimento viável, dado que (dentro 

de um cenário moderado), apresenta VPL de R$ 93.794,66 e TIR igual a 53,42% ao fim dos 

primeiros cinco anos de operação, adicionalmente, uma previsão de faturamento anual de R$ 

911.244,00, aproximadamente faturamento mensal de R$ 76.000,00. Para o indicador de 

retorno do investimento (Payback), o prazo estimado é de 23 meses (1 anos e 11 meses). Ou 

seja, prazo de retorno e investimento inicial, inferiores a franquia Burguer +, sendo um 

projeto mais acessível para investir. 

Portanto, com a análise dos indicadores financeiros e da proposta de negócio, 

conclui-se que a Humm!Burguer apresenta projeções para um modelo de negócio, sustentável 

financeiramente e economicamente, com resultados esperados equivalente ou até mesmo 

superior aos indicadores para uma franquia estabelecida no mercado, fato que reforça a 

viabilidade do empreendimento.  

 

Volta Redonda, 25 de novembro de 2018 

 

  

 

Sócio: Tamara Gomes Guerra 
 
 
 

Sócio: Tiago Medina de Souza 



98 
 

 
8. Referências Bibliográficas  

 

SUPER INTERESSANTE, Disponível em < https://super.abril.com.br/comportamento/o-

hamburguer/>, Acesso em 01 de Junho de 2018. 

EXAME, Disponível em < https://exame.abril.com.br/negocios/dino/franquias-de-

hamburguer-cresceram-mais-30-e-sao-apontadas-como-tendencia-de-negocio-para-os-

proximos-anos-shtml/>, Acesso em 01 de Junho de 2018. 

SISTEMA HÁBIL, disponível em < https://www.habil.com.br/conheca-o-

h%C3%A1bil/diferen%C3%A7as-entre-as-solu%C3%A7%C3%B5es/>, Acesso em 12 de 

Junho de 2018.  

HITT, Michael A.; HOSKISSON, Robert. E.; IRELAND, R. Duane. Administração 

Estratégica. 2ª Edição. Pioneira Thomson Learning, 2008. 

FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. Administração de Serviços: 

Operações, Estratégia e Tecnologia da Informação, 6ª Edição. Bookman, 2010. 

TURBAN, E.; POTTER, Richard E.; RAIINER, R. Kelly. Introdução a sistemas de 

informação - uma abordagem gerencial. Campus Elsevier, 2007. 

CEZANNE, Disponível em <https://cdn.cezannehr.com/wp-

content/uploads/2014/12/People.pdf>, Acesso em 20 de Setembro de 2018. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 12.ed São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING, Disponível em 

<https://franquias.portaldofranchising.com.br/franquia-burger-mais-alimentacao/>, Acesso 

em: 15 de Agosto de 2018. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA: Pesquisa de Orçamentos 

Familiares, 2008, Disponível em < https://cidades.ibge.gov.br/>, Acesso em 08/03/2018. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA: Censo Demográfico, 2010, 

Disponível em < https://cidades.ibge.gov.br/>, Acesso em 08/03/2018. 

  



99 
 

9. Apêndice A 

9.1. Taxas de Crescimento 

Gostaríamos de colocar que as previsões de receitas anuais e DRE projetado 

utilizaram as taxas presentes no quadro abaixo: 

 

 
Fonte: Autores 

 

9.2. Cálculo das Previsões de Receitas Anuais 

 
Fonte: Autores 

PROJEÇÃO DE RECEITA MENSAL 
PRODUTO VALOR QUANTIDADE RECEITA POR PRODUTO 
CERVEJA  R$                     7,00  142  R$                             994,00  
ÁGUA  R$                     4,00  87  R$                             348,00  
CHÁ LEÃO FUZE  R$                     6,00  244  R$                          1.464,00  
SUCO NATURAL  R$                     6,00  253  R$                          1.518,00  
REFRIGERANTE 600 ml  R$                     9,00  147  R$                          1.323,00  
SUCOS ESPECIAIS  R$                     8,00  164  R$                          1.312,00  
BROWNIE  R$                     6,00  147  R$                             882,00  
SORVETE DE CASQUINHA  R$                     4,00  329  R$                          1.316,00  
TORTA  R$                     7,00  97  R$                             679,00  
BROWNIE C/ SORVETE  R$                   14,00  238  R$                          3.332,00  
TORTA C/ SORVETE  R$                   14,00  194  R$                          2.716,00  
RECEITA TOTAL  R$                       15.884,00  

Fonte: Autores 

 

TAXA DE CRESCIMENTO
ANO 2 17,00%
ANO 3 14,30%
ANO 4 11,20%
ANO 5 8,50%

PRODUTO VALOR QUANTIDADE RECEITA POR PRODUTO
Humm!Kids 16,90R$                  122 2.061,80R$                         
Humm!Chicken 19,90R$                  192 3.820,80R$                         
Humm!Médio 19,90R$                  274 5.452,60R$                         
Humm!Vegan 21,90R$                  87 1.905,30R$                         
Humm!Giga 21,90R$                  283 6.197,70R$                         
Humm!Picanha 24,90R$                  347 8.640,30R$                         
Humm!Costela 24,90R$                  289 7.196,10R$                         
Humm!Premium 27,90R$                  236 6.584,40R$                         
Batata com Cheedar 5,00R$                     379 1.895,00R$                         
Batata com Páprica e Queijo 10,00R$                  493 4.930,00R$                         
REFRIGERANTE 350 ml 5,00R$                     323 1.615,00R$                         

50.299,00R$                       RECEITA TOTAL

PROJEÇÃO DE RECEITA MENSAL
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RECEITA MENSAL - CENÁRIO MODERADO 
R$                      

66.183,00 

RECEITA ANUAL - CENÁRIO MODERADO 
R$                     

794.196,00 
Fonte: Autores 

 

Podemos observar que foram projetadas vendas para cada produto do cardápio da 

Humm!Burguer. Estas foram multiplicadas pelos preços unitários de cada item; 

O resultado da equação já mencionada foi de R$ 66.183,00 (cenário moderado) e 

este valor foi multiplicado por 12 meses, apresentando R$ 794.196,00 como valor anual. 

Foram realizadas projeções para os cenários “Conservador” (variação de – 

23,50%) e “Otimista” (variação de + 23,50%). 

Os resultados dos anos seguintes foram projetados com base na tabela com as 

taxas de crescimento (já demonstrada neste apêndice).  

 
  



101 
 

9.3. Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional para 5 anos 

 

 

Fonte: Autores 
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O Fluxo de Caixa Operacional da Humm!Burguer tem o período parametrizado 

para uma divisão em meses (60 meses = 5 anos) e foi calculado dos pontos de vista 

“Conservador”, “Moderado” e “Otimista”.  

Os pontos destacados são os momentos em que o Payback ocorreria nos diferentes 

cenários (19 meses para a ótica otimista, 23 meses para a ótica moderada e 28 meses para a 

ótica conservadora).  


