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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este Plano de Negócios visa realizar os estudos de possibilidades e viabilidades
para a criação de uma empresa destinada ao fornecimento de crepes no local do
estabelecimento ou através de entrega domiciliar. Sendo o crepe um alimento
tradicional de origem bem antiga, consumido durante anos por varias partes do mundo,
com maior incidência e popularidade na Europa, enxergamos a oportunidade de ofertar
essa culinária em nosso país, pelo fato de o Brasil ser um país que sofre grande
influencia de varias culturas na sua culinária e de o povo brasileiro aderir facilmente a
essas intervenções. O crepe que é um alimento que já ganhou popularidade e conceito
no país, sendo consumido com frequência entre os brasileiros, existe ainda certa
carência de locais especializados para servir os mesmos.

A citada empresa servirá alimentos de qualidade, com agilidade e eficiência no
serviço, em um ambiente agradável. A ideia do projeto é que empresa seja implantada
em Volta Redonda no bairro Vila Santa Cecília onde se encontra o centro comercial da
cidade, com inúmeras lojas, agências bancárias, edifícios comerciais e escritórios. A
grande presença de escolas tradicionais, clínicas e hospitais particulares faz com que o
bairro seja um dos principais polos de saúde e educação da cidade. A cidade de Volta
Redonda que conta com uma população média de 258 mil habitantes segundo dados do
IBGE, além de ser um polo regional, onde habitantes de outras cidades frequentam tanto
para trabalhar e utilizar os serviços que a cidade oferece, tem uma demanda alta por
restaurantes, lanchonetes, entre outros setores do mercado alimentício, com o aumento
do poder aquisitivo e o crescimento da cidade e a demanda por esse mercado, o ramo
alimentício se tornou um ponto essencial no crescimento da economia da cidade.

,
E importante ressaltar que a empresa contará com um controle de qualidade

eficiente, oferecendo um ambiente limpo e confiável para os clientes passando
pelo controle das normas de higiene e manuseio de alimentos da Agência Nacional de,
Vigilância Sanitária (ANVISA). Orgãos envolvidos como o Sindicato de Bares e
Restaurantes (INDBARES) e Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor
(PROCON).

1.2 Empreendedores

A empresa terá como sócios, os membros de uma mesma família que darão
suporte não só com o capital, mas com os seus conhecimentos adquiridos em suas
qualificações profissionais que serão listados abaixo. Vale ressaltar que a família já
possui uma tradição no que envolve o empreendedorismo, com familiares atuantes e
com experiência em outros empreendimentos.

Perfil Individual dos Sócios (Formação/Qualificação)

Sócio 1

• Nome: Rômulo Moura Dias
• Idade: 30 anos
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• Formação Superior: Administração
• Experiência profissional: desde 2005 atuando como administrador de

empresas e desde 2006 como proprietário/administrador de uma empresa
fornecedora de alimentação em restaurante.

Sócio 2

• Nome: Carla Renata Moura Dias
• Idade: 27 anos
• Formação Superior: Nutrição
• Experiência profissional: formada pela Universidade Federal do Rio de

Janeiro, larga experiência em controle de qualidade, planejamento e
produção em restaurante industrial e executivo.

Sócio 3

• Nome: Camila Moura Dias
• Idade: 24 anos
• Formação Superior Incompleta: Administração de Empresas
• Experiência profissional: Proprietária de restaurante desde 2006, com

experiência em administração de pessoas.

Sócio 4
• Nome: Valéria Moura da Silveira Dias
• Idade: 50 anos
• Formação Superior: Gastronomia
• Experiência profissional: Larga experiência como cheff de cozinha, e

consultoria no ramo de alimentação e administração de restaurantes.

1.3 A Empresa

• Nome Fantasia: Vila do Crepe Ltda.
• Ramo de Atividade: Restaurante, lanchonete classificado como

estabelecimento de prestação e serviço.
• Forma Jurídica: A creperia se enquadrará na forma de Sociedade Limitada,

tendo em vista a presença de quatro sócios que responderam de forma
limitada ao capital social da empresa.

• Principais Produtos: Crepes diversos e bebidas como acompanhamento.,
• Area de Atuação: Volta Redonda - Vila Santa Cecília
• Missão: Fornecer crepes, em um ambiente agradável, buscando sempre a

excelência no atendimento através da qualidade dos produtos e
entretenimentos oferecidos.

• Visão: Ser uma empresa reconhecida como referência dentro da gastronomia
na região buscando qualidade, agilidade no atendimento e mantendo sempre
um bom relacionamento com os clientes, colaboradores e fornecedores.

• Foco Principal: A empresa tem como foco atuar principalmente no
segmento de venda crepes.

• Características do Produto: Massa leve, recheios diferenciados,
ingredientes de maior qualidade.
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1.4 Diferencial Competitivo

Atendendo a necessidade de lugares especializados para alimentação, a empresa
buscou oferecer um alimento diferenciado para atender a demanda da população por
culinárias alternativas, o crepe que já vem a muitos anos compondo a história da
humanidade em varias culturas e países, foi o produto escolhido pela nossa empresa
para atender essa demanda.

A empresa oferece aos clientes um local especializado em crepes. O atendimento
é exclusivo, a estrutura é composta de um ambiente agradável, bem decorado,
acomodando os clientes com conforto e visando enfatizar a história do crepe, tomando
os clientes conhecedores e amantes do crepe. A equipe será composta com profissionais
treinados visando sempre a excelência no atendimento. Outro diferencial da empresa é a
combinação de sabores de nossos crepes, onde o cliente pode escolher os ingredientes
que melhor agrada ao seu paladar. Além da liberdade de escolher os ingredientes dos
crepes, oferecemos também aos clientes, combos de crepes, que unidos a bebidas
facilita o pedido dos mesmos.

Vila do Crepe será uma empresa conectada e acompanhará os clientes através da
internet em Redes Sociais, como fanpage (Páginas do facebook de divulgação).
Oferecerá também promoções com belas fotos dos crepes, que através de
compartilhamentos e curtidas será sorteado clientes que participaram da fanpage da
empresa. Vendo ainda a necessidade de estar sempre conectados com os clientes em
tempo real será possuído o aplicativo Instagram tirando fotos em tempo real do
ambiente e dos crepes.

1.5 Estratégias do Negócio

Uma estratégia adotada será de oferecer crepes a preço justo com a estrutura e
qualidade, trazendo maior satisfação ao cliente.

Visto que o atendimento na região ainda deixa muito a desejar, os profissionais
serão treinados para ter excelência no atendimento, fazendo com que os clientes sintam-
se importantes e respeitados.

A empresa contara também com a promoção crepe do dia, cada dia da semana
haverá uma promoção de crepe de um determinado sabor, fazendo com que os clientes
possam comprar um crepe mais barato, e conhecer a diversidade de nossos sabores.

Para os aniversariantes do mês a creperia, oferecerá reserva de mesas para junto
aos amigos, o cliente aniversariante possa ir comemorar seu aniversário com os amigos
na mesma oferecendo descontos pra grupos.
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1.6 Composição do Capital Social

A empresa será composta de uma sociedade limitada, pois os sócios gostariam
de manter o empreendimento em família. Acreditando que uma empresa familiar, tem
maior controle e pode trazer algumas facilidades na administração. Além do lucro, ser
dividido entre os mesmos.

Tabelal: Relação entre sócios e suas porcentagens e números de quotas e seu valor real.

SÓCIOS N°. DE QUOTAS VALOREM R$ %
RÔMULO 25.000 25.000 25(Sócio 1)
VALÉRIA 25.000 25.000 25(Sócio 2)
CAMILA 25.000 25.000 25(Sócio 3)

CARLA RENATA 25.000 25.000 25(Sócio 4)
TOTAL 100.000 lOO.OOO 100

Fonte: Própria, dados colhidos pelos autores do trabalho, 2013.

Todos os sócios da creperia possuem capital próprio provenientes de outras atividades.

A empresa considerou como melhor opção, considerar o capital próprio, devido
ao fato de ser um empreendimento novo, ao adquirir capital de terceiros a empresa
estaria assumindo um risco ainda maior caso o empreendimento não desse o retomo
esperado, os sócios teriam que arca com o alto índice de juros dos bancos, e não teriam
como pagar o empréstimo. Como os sócios já possuíam determinado recurso para
investimento, decidiram assim utilizar o capital próprio.
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2 ANÁLISE DO MERCADO

2.1 Clientes

Há para este segmento, alguns tipos de clientes: consumidores efetivos dos
produtos, clientes que buscam os produtos diferenciados e novos, assim como também
há os clientes que sentem curiosidade em consumir o produto e o fazem pela primeira
vez.

As expectativas principais de consumidores podem ser resumidas a:

• Apreciação do produto
A apreciação do produto é uma identificação do cliente com o consumo

do crepe. O cliente deve se sentir realizado ao saborear o crepe e admirador do
mesmo.

• Atendimento especializado,
Com o atendimento especializado o cliente passa a ter mais credibilidade

do produto ofertado, por ser um produto especifico o foco do atendimento é
voltado exclusivamente de maneira a atender sua necessidade e seu pedido.

• Ambiente agradável,
O cliente está disposto a pagar mais caro por um ambiente o qual se sinta

confortável, é um fator de grande relevância na tomada de decisão do cliente na
hora de escolher o lugar onde ira comer.

• Quantidade de produtos atendendo as expectativas,
A diversidade de sabores faz com que aumente as chances de atender a

preferência e os gostos diversos dos clientes.

Abaixo se encontra alguma das características do perfil do consumidor de crepe:

a) Sexo: ambos os sexos são consumidores do produto.

b) Renda: de acordo com a variedade de preços disponíveis, todas as classes podem
consumir os produtos, mas é mais comumente consumido pela classe média.

c) Idade: de acordo com a variedade contempla grande faixa etária, mas especialmente
os adultos entre 30 a 50 anos.

d) Classe Social: os produtos são mais comumente consumidos pela classe média, mas
pelos preços disponíveis podem ser consumidos por todas as classes sociais.

2.2 Concorrentes

Os concorrentes diretos são constituídos por 02 (duas) creperias, que oferecem
crepes em locais diferenciados na cidade.
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Além das duas creperias na cidade, a VILA DO CREPE terá concorrentes na rua
33 que competem com outras culinárias como o Subway, Aldeia da pizza, Mattos,
Pasqualine, Forno a Lenha, Zen, Botequim 33.

Quadro 1: Comparação de preço do concorrente direto principal:

Crepes Vila do Crepe La Creperria
Sabores Comuns R$11,40 R$ 10,00
Sabores Diversos R$ 11,40 A partir de R$ 10,00

Fonte: Própria, dados colhidos pelos autores do trabalho, 2013.

2.3 Fornecedores

As matérias-primas que são utilizadas na VILA DO CREPE serão adquiridas
através de representantes comerciais de empresas consolidadas no mercado. A compra
de nossos produtos também acontecerá por atacado em lojas atacadistas como SPANI,
WALMART.
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3. ANÁLISE SWOT

3.1 Estratégia de Negócio

A estratégia de negócio tem como fundamento tomar o crepe uma opção de
consumo em um local uma referência em entretenimento do público através de uma
campanha de marketing, no bairro onde será localizada e em suas adjacências e
futuramente através de alguma possível parceria e ampliação de mercado nas regiões
próximas, principalmente através do delivery.

3.2 Ameaças e Oportunidades

Através de pesquisa observou-se que as oportunidades são:

• Mercado com grande potencial;
• 2. Localização privilegiada com grande possibilidade de expansão.
• 3. Aumento da demanda por culinárias alternativas e especificas.
• 4. Aumento do poder aquisitivo da cidade.

Essas são as quatro oportunidades vista para o empreendimento Vila do Crepe.
Já em relação às Ameaças são elas:

1. Entrada de novos concorrentes, além dos que já possuem.

2. Aumento de restaurantes, fast-food, entre outros que indiretamente competem com a
empresa por situarem - se no ramo alimentício.

3. Baixa disponibilidade e alta concorrência para adquirir mão de obra.

4. Concorrentes diretos em outros bairros.

3.3 Pontos Fortes e Pontos Fracos

Em nossa pesquisa observou-se que os pontos fortes para empreendimento são:

1. Potencial empreendedor dos sócios, qualificação e investimentos na busca de realizar
seus sonhos;

2. Equipe de trabalho jovem e dinâmica, sem vícios da atividade e aberta a novos
conhecimentos e habilidades, com disponibilidade para acompanhar o crescimento da
empresa;

3. Cardápio exclusivo elaborado por nosso cheif.

4. Oferecer um produto específico e com qualidade.
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Pontos fracos:

1. Inexperiência dos colaboradores neste ramo de negócio, por ser uma empresa nova.

2. Por ser um produto inovador, poderá não ter a aceitação pelo público alvo que
estamos prevendo;
,

3. E um produto facilmente copiado pela concorrência.

São esses os grandes pontos a serem pensados e repensados com o objetivo de
traçar uma estratégia em que os pontos fortes minimizem os pontos fracos.

3.4 Recursos Humanos

Como já descrito anteriormente, os sócios desta empresa são responsáveis pelo
planejamento, controle, implantação e pela operação da empresa. E, o quadro de
colaboradores do estabelecimento para atender a necessidade de atendimento de até 85
clientes, é apresentado abaixo:

• 1 Cozinheiro;
• 2 Auxiliares de cozinha;
• 3 Garçons;
• 1 Entregador;
• 2 Auxiliar de limpeza.

Ao pensar em minimizar os custos iniciais de abertura do empreendimento, será
realizada uma seleção criteriosa de candidatos para nossa equipe, onde foram
comprovados conhecimentos, competências e habilidades para executar as funções.

Será dada prioridade no bom atendimento oferecido aos nossos clientes, que
para que o nível permaneça com qualidade, a qualificação dos profissionais é feito,
sempre que necessário, por meios de cursos técnicos de reciclagem que os capacitam
com as novas tendências de mercado. Os sócios, também realizaram cursos de
reciclagem como, por exemplo, os que visam a atender a Legislação Sanitária e, serão
multiplicadores para os colaboradores, implantando novas técnicas de manuseio/preparo
de alimentos, excelência no atendimento ao público e de descarte de resíduos
produzidos na atividade comercial.
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4. PLANO DE MARKETING

4.1 Estratégias de Venda

As vendas da VILA DO CREPE serão realizadas principalmente no atendimento
de balcão. No balcão, os clientes terão acesso ao cardápio, o qual possui um grande
número de variedades de produtos, com visual atrativo fotos de alguns produtos. O
atendimento será realizado com muito profissionalismo, proporcionando ao cliente bem
estar nos momentos em que estiver dentro da empresa. Atendentes preparados com
informações completas sobre os produtos, capacitados com cursos de atendimento ao
consumidor. No atendimento ao telefone, delivery, os atendentes serão preparados para
um atendimento imediato e eficaz. Número de linhas telefônicas disponíveis conforme a
demanda, facilitando o contato com a empresa.

A empresa fará contato periódico com pessoas ligadas aos aniversariantes do
dia, conforme o banco de dados da empresa, para oferecer os produtos e serviços
disponíveis. Da seguinte forma:

Semanalmente, consultar o banco de dados, imprimir a relação dos
aniversariantes dos próximos 07 (sete) dias e seus respectivos contatos. Ligar para os
componentes da relação oferecendo um desconto e uma comemoração de seu
aniversário no estabelecimento.

4.2 Diferenciais Competitivo do Produto

Um dos diferenciais competitivos da empresa está no fato de possuir um
cardápio exclusivo de crepes assinado por nosso cheff.

Outro diferencial estará na capacidade da empresa em oferecer serviços
agregados ao produto que comercializa, dentre eles destacam-se:

De acordo com o banco de dados que a empresa possui, entra-se em contato com
as pessoas que possuem alguém comemorando alguma data especial e oferece-se o
serviço de comemoração no estabelecimento;

Os atendentes estarão orientados e preparados para verificar qual o melhor
horário e local para contatar as pessoas evitando que se sintam invadidas ou
perturbadas;

Atendimento diferenciado ao cliente de balcão através de profissionais
preparados constantemente para a atividade.
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4.3 Linha de Produtos

A linha de produtos oferecidos pela creperia será demonstrada através das
tabelas abaixo:

Vila Creperia Cardápio
Cre(!es salgados Ingredientes

Queijo, tomate e palmito Palmito, muzzarela e tomate

Misto Muzzarela com presunto

Quatro queijos Muzzarela, catupiry, provolone e parmesão

Frango com Catupiry Frango, catupiry e cebeola

Portuguesa Calabresa, cebola, azeitona,
,

ovo, oreg,
muzzarela e tomate

Calabresa com queijo Calabresa fatiada e muzzarela

Calabresa com catupiry Calabresa fatiada e catupiry

Carne seca Carne seca desfiada, cebola e muzzarela

Carne seca e catupiry Carne seca desfiada e catupiry

Marguerita Muzzarela, parmesão, tomate e manjericão

Camarão Delicioso recheio de camarões e muzzarela

Camarão ao catupiry
Recheio de camarões e catupiry

Atum Atum, muzzarela e azeitonas pretas
Light Peito de peru, ricota, cenoura e orégano

Ao alho Muzzarela, alho torrado, tomate, azeite e. . ,..,manJerlcao
Italiano Muzzarela, presunto, tomate, cebola e

,
oregano

3 queijos Muzzarela, parmesão, catupiry, palmito

Rúcula Muzzarela, tomate-seco, rúcula e orégano

Gorgonzola Muzzarela, gorgonzola, lombinho,
champignon

Cre(!e doce: Ingredientes

Chocolate Chocolate ao leite

Quadro 2: Linha de produtos oferecidos pela Vila Creperia
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Banana Banana, canela, açúcar e sorvete de creme

Romeu e Julieta Goiabada e queijo branco

Morango com chocolate Recheio de morango coberto de chocolate

Chocolate com banana Chocolate ao leite, pedaços de banana

Doce de leite com banana Doce de leite, banana, canela e açúcar

Fonte: Própria, dados fornecidos pelos autores, 2013.

Quadro 3: Bebidas oferecidas no cardápio da Vila do Crepe

Bebidas

Água (com e sem gás)

Refrigerante (coca-cola, guaraná, H20H)

Suco Dell Vale ( laranj a, abacaxi, maracuj á, pêssego)

Chopp Brahma

Fonte: Própria, dados fornecidos pelos autores, 2013.

Como demonstrados nas tabelas 2 e 3 acima, essas são as opções de produtos
que serão oferecidos para consumo no empreendimento Vila do Crepe.

4.4 Políticas de Preços

Os preços praticados pela empresa terão como base duas premissas: os custos
internos e os preços praticados pela concorrência. Não é propósito de a empresa ter o
menor preço do mercado. Seu foco principal, como já mencionado, é no serviço
oferecido ao cliente que justifica o preço cobrado em seus produtos. A margem de lucro
bruto (margem de contribuição) média das vendas deverá estar em tomo de 40%.

Será aceito como pagamento além do dinheiro em espécie, todos os cartões de
crédito e débito.
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4.5 Promoção

• - Através das Redes Sociais a creperia estará sempre em contato com os clientes
através da Fan Page no facebook, oferecendo promoções conforme os
compartilhamentos, curtidas e comentários das publicações.

• - Quando o cliente for pela primeira vez no estabelecimento, o mesmo fará um
cadastro, onde serão obtidas informações necessárias (e-mail, data de
nascimento) para manter contato, o informando de promoções, novos produtos.

• - Quarta-feira será denominada o dia do happy hour. A creperia disponibilizará 2
chopps, pelo valor de um, até as 22 horas.

4.6 Benchmarking

o benchmarking é uma ferramenta de grande utilidade na gestão para
aperfeiçoar o desempenho das empresas e conquistar um nível de superioridade em
relação aos concorrentes. Tem como premissa a aprendizagem das melhores
experiências de empresas semelhantes destacando o se processo gerando certo sucesso
empresarial.

A empresa analisada foi a pizzaria GRANDE FAMILIA, situada no Rio de
Janeiro. As práticas que serviram como referência para ser adotada na VILA DO
CREPE que será situada em Volta Redonda, foi o sistema de cadastro de cliente, a
promoção aniversariante, e atenção em que os clientes são tratados. Através desse
cadastro ele consegue manter uma relação mais próxima aos clientes e também
consegue ter uma base de quantas clientes estão freqüentando o local, podendo assim
facilitar na dimensão do seu mercado potencial.

Foi também analisado a estrutura e a localização da empresa pizzaria
FATIAZZA, situada em Volta Redonda, na vila, está localizada em um local bem
estratégico, com um espaço físico pequeno, mas aconchegante conseguindo atender de
formar eficiente, tendo um excelente fluxo de clientes. Além se ser um local que serve
um produto especifico, que são pedaços de pizzas de diversos sabores, o
estabelecimento consegue satisfazer a vontade daqueles que querem comer uma pizza
de qualidade, mas não ela inteira. Através dessa analise tanto do espaço físico, da
localidade, e especialidade do empreendimento notamos que nossa creperia estaria bem
localizada e que aceitação por uma culinária especifica é bem no bairro da cidade.
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4.7 Layout

A figura abaixo representa uma breve apresentação do estabelecimento,
mostrando o salão principal, estoque, cozinha entre outros representados na figura
abaixo.

Figura 1: Representação física da planta do estabelecimento Vila do Crepe

o
O

Banheiroesas/ Balcão
:adeiras

O
O O

O O Mesas/cadeiras

OO Salão de Atendimento OO
O O

OO O
O O

O
Fonte: Própria, planta dos autores do trabalho, 2013.

Estoque 2

Estoque 1
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4.8 Fluxograma simplificado de Atendimento

Figura 1: Representação de fluxograma simplificado de atendimento
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Fonte: Vila do Crepe

Elaborado por: Autores do

Trabalho, 2013.
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o layout do estabelecimento está representando de uma maneira bem
simplificada os cômodos do ambiente, como:

• Dois estoques: para guardar os mantimentos, e os maquinários utilizados para a
preparação dos crepes, lugar amplo e bem arejado, com os devidos cuidados,
(como ventilação, isolamento de calor, bloqueio do sol), para manter os
alimentos em perfeitas condições de uso.

• Banheiro: ambiente amplo, com duas cabines para utilização, lavabo, sempre
limpo e higienizado.

• Balcão: onde será colocado o caixa, com o computador, e o sistema necessário
para pagamentos de contas, atendimentos e realizações de pedidos.

• Salão de atendimentos: contém mesas e cadeiras necessárias para atendimentos
do cliente, na maneira mais confortável e agradável para o próprio.

o fluxograma esta dividido em três principais participantes, o cliente, garçom e
o cozinheiro. O processo representado é de atendimento, onde quem começa esse fluxo
é o cliente, realizando o seu pedido. Logo em seguida o garçom anota e envia esse
pedido para o cozinheiro, onde o mesmo prepara e em seguida entrega o pedido pronto
para o garçom, concluindo sua participação. O garçom entrega o pedido para o cliente,
onde consome e em seguida solicita a conta, garçom providencia e o cliente conclui o
atendimento.

Existem alguns pontos críticos envolvidos nesse processo de atendimento, que
nem sempre, ocorre nessa exata ordem, às vezes o cliente faz mais de um pedido, ou
pede só um chopp, algo para beber, onde o garçom não precisa enviar o pedido para o
cozinheiro, o mesmo pode providenciar. Entre outros imprevistos, no qual estaremos
sempre prontos para resolvê-los.
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5. PLANO FINANCEIRO

Grande parte das decisões empresariais é medida em termos financeiros. Se
tratando de finanças é de extrema importância a relação nas operações da empresa, os
gestores de todas as áreas de responsabilidade dentro da empresa precisam manter um
relacionamento com esta área visando auxiliar e maximizar os seus resultados nas,
tomadas de decisões. E preciso que a empresa tenha conhecimento dos seus custos, para
que se possam reduzi-los.

5.1 Investimentos Iniciais

Para calcular os investimentos iniciais precisa levantar todos os custos come será
desenvolvido no plano. A tabela a seguir descreve os valores do investimento:

Tabela 2: Valores de investimentos.
Descrição do investimento Valor (R$) %

Investimento Fixo 45.760,00 45%

Capital de giro 16.976,00 15%

Investimentos pré-operacionais 41.500,00 40%

TOTAL 100.000,00 100%

Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.

5.2. Estimativa dos Investimentos Fixos

5.2.1 Máquinas e Equipamentos

Tabela 3: Relação preço x quantidade de máquinas e equipamentos para o
empreendimento Vila do Crepe

Máquinas e equipamentos Quantidade Valor unitário Valor Total
R$ R$

Ar condicionado 1 3000,00 3000,00
Balança 1 1800,00 1800 00
Balcão serviço inox 2 1500,00 3000,00
Balcão para atendimento 1 1800,00 1800,00
Balcão refrigerado 1 3000,00 3000,00
Cortador de frios 1 500,00 500,00
Fogão industrial 6 bocas 1 1500,00 1500,00
Freezer horizontal 2 1800,00 3600,00
Fritadeira elétrica industrial 1 600,00 600,00
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Geladeiras de refrigerantes 1 2800,00 2800,00
Pia grande 1 1200,00 1200,00
Escorredor de prato 1 100,00 100,00
TOTAL 14 - R$ 27.400,00

Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.

5.2.2 Móveis e Utensílios

Tabela 4. Relação de valor e quantidade dos moveis para o empreendimento Vila do
Crepe.

Movéis e utensílios Quantidade Valor/unidade Total
R$ R$

Mesas e cadeiras 15 200,00 3.000,00

Bancos 5 40,00 200,00

Computadores 2 1.300,00 2.600,00

Caixa registradora 1 2.800,00 2.800,00

Telef. (simples) 3 30,00 90,00

Mesa de escritório 1 200,00 200,00

Cadeira escritório 1 100,00 100,00

Prateleiras 3 220,00 660,00

Televisão 1 2.500,00 2.500,00

Aparelho cartão 2 500 1.000

Cd-dvd 1 150 R$150

TOTAL 35 - 13.300,00

Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.

Como demonstrado na tabela acima apenas com móveis e utensílios será gasto o
valor em real R$13.300.

Tabela 5: Relação de valor e quantidade dos utensílios para o empreendimento Vila do
Crepe

Utensílios Qtde. V. Unitário Total R$

Acessórios e utensílios de Várias - R$1000,00
cozinha
Copos 200 2,00 R$400,00
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Pratos 200 4,00 R$800,00

Porta guardanapo 20 2,00 R$40,00

Panelas 6 50,00 R$300,00

Talheres 600 1,00 R$600,00

Bandejas 30 15,00 R$450,00

Potes de molho 60 2,00 R$120,00

Saleiras 20 2,00 R$40,00

Uniformes 7 80,00 R$560,00

TOTAL - - R$ 4.310,00

Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.

5.3 Total dos Investimentos Fixos

Tabela 6: Valor total dos investimentos fixos do Vila do Crepe.
Máquinas e equipamentos Total de R$: 27.400,00
Movéis Total de R$: 14.050,00
Utensilios Total de R$: 4.310,00
TOTAL 45.760,00

Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.

5.4 Estimativa do Estoque Inicial

Tabela 7: Estimativa de consumo dos clientes por semana da Vila do Crepe.
Dia N° de Pessoas Crepe Bebidas

Segunda Fechado - -
Terça 50 100 80
Quarta 50 100 80
Quinta 50 100 80
Sexta 100 200 180
Sabádo 150 300 250
Domingo 150 300 250
TOTAL 550 1100 920

Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.
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Tabela 8- Estimativa do estoque inicial para uma semana

Descrição Qtde. R$ unitário R$ Total Mensal

Carne Suína 100 Kg 10,00 1000,00 4000,00
Frango 20Kg 8,00 160,00 640,00
Queijo 20Kg 16,00 320,00 1280,00
Refrigerantes 500 latas 1,20 600,00 2400,00
Cervej as Chopp 150 L 6,00 900,00 3600,00
Leite 275 L 2,00 550,00 2000,00
Ovo 92 Dúzias 3,00 276,00 1104,00
Azeite 1.5L 13,00 65,00 260,00
Oleo 150 L 2,30 115,00 460,00
Farinha de trigo 10Kg 5,00 50,00 200,00
Sal 5 Kg 2,00 10,00 40,00
Margarina 5 Kg 6,00 30,00 120,00
Guardanapo Pacote cf 20 2,00 40,00 160,00
Verduras e temperos - - 50,00 200,00
Vassouras 2 Unidades 5,00 10,00 40,00
Detergente 50 L 1.20 60,00 240,00
Pano de chão 4 Unidades 2,00 8,00 32,00
TOTAL - - 3794,00 16976,00

Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.

Tabela 9 - Estimativa de custo para um crepe

COMPONENTES QUANTIDADE VALOR TOTAL

Massa do crepe 1 R$ 0,40 R$ 0,40

Recheio 1 R$ 1,40 R$ 1,40

Considerando uma média de que com R$ 4,00 se fazem 10 massas de crepe o
custo unitário de casa massa de crepe saiu por R$ 0,40 e criando uma média para nossos
recheios de que a cada R$ 6,00 servem-se em média cinco pessoas o custo de cada
recheio ficou por R$ 1,40. Conclui-se que o custo dos ingredientes de um crepe pronto
ficara por R$ 1,80.
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5.6 Investimentos Pré-Operacionais

Investimento Pré-operacionais R$

Despesas de legalização 3000,00
Obras de reforma 30000,00
Divulgação 5000,00
Estudo Projeto 2000,00
Serviço nutricionista 1500,00

TOTAL 41500,00

Tabela 10: Investimentos pré-operacionais

Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.

5.7 Projeções de Venda Semanal

Otimista

Tabela 11: Projeção de vendas semanais na Vila do Crepe
Dia N° de Pessoas Crepe Bebida

Terça 50 100 80
Quarta 80 100 200
Quinta 50 100 80
Sexta 100 200 180
Sábado 150 300 250
Domingo 150 300 250

TOTAL 580 1100 1040 .

Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.

Real

Dia N° de Pessoas Crepe Bebida

Terça 39 65 60
Quarta 65 100 90
Quinta 75 105 95
Sexta 115 195 145
Sábado 145 235 185
Domingo 115 195 155

TOTAL 699 895 730
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Pessimista

Dia N° de Pessoas Crepe Bebida

Terça 20 30 40
Quarta 35 65 70
Quinta 45 80 80
Sexta 75 105 105
Sábado 85 125 100
Domingo 70 100 85

TOTAL 330 505 480

5.8 Receita de Vendas
Considerando o preço médio do crepe R$ 11,40 e de bebidas R$ 3,50 no cenário

real será obtida uma receita semanal de R$12.758. Concluindo que a receita mensal será
de R$ 51.032.

5.9 Custos e Despesas
Tabela 12: Relação Salários e Encargos

Cargo Quantidade Remuneração Mensal Encargos Total

Cozinheiro 1 R$ 1250,00 R$686,00 R$1936,0
Atendente 1 R$ 800,00 R$ 475,00 R$1275,0
Garçons 2 R$ 850,00 R$ 498,00 R$ 2696,0
Entregador 1 R$ 678,00 R$ 417,00 R$ 1095,0
Auxiliar para limpeza 1 R$ 678,00 R$ 417,00 R$ 1095,0

ITOTAL R$ 8097,0 I
Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.

Tabela13: Custos Fixos do empreendimento Vila do Crepe.
Item Valor

Aluguel R$ 2.000,00
,
Agua R$ 350,00
Luz R$ 700,00
Gás R$ 500,00
Telefone/Internet R$ 280,00

I TOTAL R$ 3830,00
Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.
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Tabela 14: Relação despesas e porcentagem

Item Porcentagem

Reposição estoque 9%

Marketing 3%
Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.

5.10 Demonstração do Resultado

A partir da pesquisa observou-se no 1o ano no restaurante o resultado de vendas
de R$612.384,00 na previsão otimista, sendo assim calculamos um crescimento de
anual de 20% para cada ano a partir do 1o ano para estimar o crescimento e ter uma
idéia dos resultados estimados.

Na previsão pessimista observou-se que o resultado seria de R$ 356.976,00
sendo quase a metade do resultado esperado na tabela otimista, o que não seria
recompensador e satisfatório para empresa.

Tabela 15 : Fluxo de caixa contábil estimado ao longo dos cinco anos de operação

Otimista
DRE Mensal Ano 1 Ano2 Ano3 Ano4 Ano 5
Vendas R$64720,00 R$776640,00 R$931968,00 R$1118361,60 R$1342033,92 R$1610440.70
Simples R$4918,72 R$59024,64 R$77166,95 R$93495,02 R$113401,86 R$149770,98
Rec. Liquida R$59801,28 R$717615,36 R$85480 1,05 R$1024866,57 R$1228632,05 R$1460669,72
Custos R$28903,00 R$346836,00 R$416203,20 R$499443,84 R$599332,60 R$719199,12
Lucro Bruto R$30898,28 R$370779,36 R$438597,85 R$525422,73 R$629309,45 R$741470,60
Despesas R$3058,80 R$36705,60 R$44046,72 R$52856,06 R$63427,20 R$76112,64
Fluxo de R$27839,48 R$334073,76 R$394551,13 R$ 472566,67 R$565882,25 R$66537,96
caixa livre

Pessimista
DRE Mensal Ano 1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano5
Vendas R$29748,00 R$356976,00 R$428371,20 R$514045,44 R$616854,52 R$740225,42
Simples R$1612,44 R$19526,58 R$29300,59 R$38759,02 R$46510,83 R$56257,13
Rec. Liquida R$28135,56 R$337449,42 R$399070,61 R$475286,42 R$570343,69 R$683968,29
Custos R$28903,00 R$346836,00 R$416203,20 R$499443,84 R$599332,60 R$719,199.12
Lucro Bruto -R$767,44 -R$9386,88 -R$17132,59 -R$24157,42 -R$28988,91 -R$35500,83
Despesas R$3058,80 R$36705,60 R$44046.72 R$52856,06 R$63427.27 R$76112,72
Fluxo de -R$3826.24 -R$27318,72 -R$61179,31 -R$ 77013,48 -R$92416.18 -R$111613 ,55
caixa livre
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Real
DRE Mensal Ano 1 Ano 2 Ano3 Ano4 Ano 5
Vendas R$51032,00 R$612384,00 R$734860.8 R$881.832.96 R$I.058.199,55 R$I.269.839,46
Simples R$2525,70 R$46173,75 R$55.849,36 R$67.0 19,30 R$87.618,92 R$1 07.3 O1,43
Rec. Liquida R$48506,3 R$566210.85 R$679.0 10,64 R$ 8 14.812,7 R$970.580,63 R$I.162.538,03
Custos R$28903,00 R$346.836,00 R$416.203,20 R$499.443,84 R$599.332,68 R$719199,21
Lucro Bruto R$19603,00 R$219374,85 R$262807.44 R$3 15.368, 16 R$371247,95 R$443.338.82
Despesas R$3058,8 R$36705,60 R$44046,00 R$52.855,20 R$63.426,24 R$76111,48
Fluxo de R$16.544,20 R$182.669,25 R$2 18.761 ,44 R$ 262.512,96 R$307 .821,71 R$367.227,34
caixa livre

Fonte: Própria, dados coletados pelos autores do trabalho, 2013.

Considerando uma taxa requerida, equivalente ao custo de capital de 17% (duas
vezes a taxa SELIC), o VPL (valor presente líquido) calculado é de R$ 213.869 R$ e a
taxa de retomo do investimento (TIR) 267,23%, o período de payback é de seis meses
na tabela real.

Índices de viabilidade
Indicadores Resultado

VPL R$ 213.869
TIR 267,23%

Payback 6 meses
Fonte: elaborado pelas autoras, 2013

Comparação do quadro de vendas anuais dos 3 cenários:

ANO 1 2 3 4 5

Real R$182.669,25 R$21 8.761 ,44 R$ 262.512,96 R$307.821,71 R$367 .227 ,34

Otimista R$334073,76 R$394551,13 R$472566,67 R$565882,25 R$66537,96

Pessimista -R$27318,72 -R$61179,31 -R$ 77013,48 -R$92416.18 -R$111613, 55

Com os resultados obtidos na tabela real e otimista, pode-se observar que com a
estimativa do nível de vendas anual, é extremamente atrativo, o resultado que se obtém
no final de cada ano é positivo em todos os cinco primeiros anos, diferente do cenário
pessimista o qual não se toma viável a instalação da creperia, pelo fato de seu nível de
vendas se manterem negativo em todos os anos.

Com a estimativa de vendas da tabela real, calculamos o payback de 6 meses
para o investimento, que seria o período de tempo necessário para recuperar o
investimento

PRO-LABORE:

O pro-labore é a remuneração dos sócios que trabalham na empresa e
corresponde ao salário contratado para isso. O valor do pro-labore deve ser mensurado
com base nos salários que se tem no mercado para o tipo de atividade que o sócio
presta.
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Na empresa estudada a medida adotada para o pro-labore é de que cada sócio
irar receber 20% do lucro final, e os outros 20% restantes serão investidos no
patrimônio liquido da empresa.
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-6 - CONSIDERAÇOES FINAIS

A partir deste plano de negócios foi possível pesquisar e demonstrar a
viabilidade da abertura de uma creperia, com preços acessíveis, no bairro Vila Santa
Cecília, na cidade de Volta Redonda.

Vila do Crepe é uma creperia com o objetivo de se consolidar como a melhor em
qualidade, atendimento e sabor dos setores alimentícios da região sul fluminense e no
setor em que ela compete de creperia, oferecendo atendimento diferenciado e
universalizado, assim atingindo todas as classes sociais.

A partir da pesquisa espera-se ter clientes entre todas as idades e classes sociais,
direcionando o atendimento para melhor atende-los. Tendo em vista que no município
de Volta Redondo há apenas uma creperia especializada considera-se a cidade com um
grande potencial para esse empreendimento.

Além disso, temos visto grande mudança na alimentação da população brasileira
com o objetivo de se tomar mais saudável a creperia Vila do Crepe tem objetivo de não
apenas oferecer seus sabores tradicionais de crepes mais também com o crescimento
esperamos poder oferecer crepes vegetarianos para atender a todos os gostos. Assim a
possibilidade de aumentar a clientela é maior, além de não serem intimidados pela forte
concorrência de bares, bistrôs e restaurantes localizados na Vila Santa Cecília.

Buscou-se também desenvolver uma infraestrutura fosse capaz de proporcionar
um ambiente adequado e agradável, tanto para os clientes quanto para os funcionários.
Além disso, procurou-se oferecer ao cliente um produto com o máximo de excelência e
qualidade, com preço reduzido e justo.

Estimou-se que já no ano 1 o empreendimento alcançará um fluxo de
contábil positivo na sua previsão real, equivalente a R$ 182.669,25, o que
satisfatória e viável a instalação de uma creperia na cidade de Volta Redonda.

.caIxa
torna
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