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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Durante a década de 2000, o mercado gastronômico nacional passou por 

diversas adaptações e remodelagens em seus artigos culinários, baseados em pratos e 

sobremesas estrangeiras de alto requinte.  

Esse movimento de reinvenção, marcado principalmente pela aplicação de 

ideias novas e criativas em produtos alimentícios, popularmente conhecido como “a 

gourmetização das coisas”, tem ganhado força e demonstrando-se presente não só em 

bares ou restaurantes chiques, mas também em empreendimentos locais onde a 

classe média – pobre é predominante. Com isso, podemos observar sem muita 

dificuldade o aumento da oferta de produtos gourmet produzidos artesanalmente, tais 

como brigadeiros, bolos, doces, tortas, salgados, veganos e entre outros.  

 

“O mais incrível é que realmente surgiu no boom econômico e social (2004-2008). A 

gourmetização está totalmente relacionada com [...] a ascensão da classe média. A classe A quer se 

diferenciar já que a classe média se aproximou do padrão de consumo. E mesmo com a crise econômica 

não há sinais de decaída” 

 

“Uma pesquisa da Unicamp, em Campinas (SP), aponta que a crise econômica não afetou a 

tendência gourmet que atinge a indústria de alimentos. A "gourmetização" é uma prática adotada por 

empresas para agregar valor a um determinado produto por meio da diferenciação.” 

 

“A ascensão dos produtos e das refeições gourmet foi um fator imprevisto dentro das tendências 

e dos hábitos mais modernos da alimentação brasileira. Ninguém esperava que o impacto financeiro e 

cultural poderia criar em menos de duas décadas toda uma indústria paralela [...] e remodelar a 

geografia de produção e distribuição inteira de alimentos, gerando emprego e criatividade em novas 

refeições” 

 

“Diferente da alimentação junk food, o alimento gourmet não é buscado pela falta de tempo nas 

tarefas contemporâneas, nem pela busca por seus possíveis efeitos corporais como na alimentação 

fitness. Os efeitos sensoriais (cor, sabor, aroma etc) e estéticos (aparência, sua “boniteza”) são os mais 

importantes para quem busca um alimento gourmet.” 

 

Contudo, para que um produto possa alcançar o status de gourmet, não basta 

apenas possuir boa qualidade, mas também oferecer uma melhor experiência de 

consumo para o cliente. Nesse sentido, em relação a oferta de produtos gourmet, além 

de características como textura, aroma, paladar e apresentação, outros atributos como 

o bom atendimento e a inovação também são essenciais para que o cliente possa 

atingir a melhor percepção possível sobre aquele produto. 
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Entretanto, para que os novos empreendedores que desejarem se aventurar no 

ramo da gastronomia, identificar e apostar em nichos específicos de mercado que 

ainda são pouco explorados pelas empresas maiores pode ser a chave para o 

destaque nesse segmento. Foi pensando nisso que a minha namorada e eu, levando-

se em consideração também outros aspectos pessoais, decidimos apostar em nossa 

ideia de negócio, a Dias de Sol Gourmet.  

Neste documento apresenta-se o planejamento da Dias de Sol Gourmet, uma 

pequena empresa baseada na comercialização e produção especializada de picolés 

artesanais, popularmente conhecidos como “sacolés gourmet”, nas principais praias do 

leste fluminense e em bairros das cidades de Niterói e São Gonçalo.  

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

2.1 Apresentação da empresa, do seu foco de atuação e origem 

 

A Dias de Sol Gourmet é um micro empreendimento cujas atividades são baseadas 

na produção e comercialização especializada de sacolés gourmet na praia de 

Piratininga. Futuramente, planejamos realizar nossas operações em todas as principais 

praias do leste fluminense (Camboinhas, Itacoatiara, Itaipu e Piratininga); além de atuar 

também como prestadora de serviços em festas ou eventos nos centros urbanos das 

cidades de Niterói e São Gonçalo.  

No início, a comercialização de sacolés gourmet na praia de Piratininga era 

apenas uma mera tentativa de converter a situação crítica na qual a minha namorada, 

Tayrana Vieira, passava ao enfrentar dificuldades de se reinserir no mercado de 

trabalho em um país onde a taxa de desemprego tende a ser cada vez maior. Inseridos 

nesse contexto, e por já possuir uma base sobre os conceitos que abordam o 

empreendedorismo, estivemos buscando por diferentes formas de nos diferenciar da 

concorrência e ganhar destaque mediante ao nosso público. Tendo em vista a boa 

recepção de nossos clientes, provenientes de elogios e críticas construtivas a respeito 

de nosso produto, conseguimos observar a oportunidade de nos inserir neste pequeno 

segmento de mercado e fazer dele o nosso próprio “oceano azul construído”. 

 

2.2 Perfil dos empreendedores 

Lucas Azevedo: Empreendedor em formação pelo curso de Processos Gerenciais com 

ênfase em empreendedorismo, administrado pela Universidade Federal Fluminense – 

UFF, e sócio cofundador da Dias de Sol Gourmet. Atualmente, faço parte do quadro de 

funcionários do setor de locação da LUMARJ – GESTÃO IMOBILIÁRIA, ocupando o 
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cargo de assistente de locação, realizando em meu dia a dia atividades voltadas para 

gestão e administração de imóveis. Aos finais de semana, atuo como vendedor 

ambulante na praia de Piratininga. Nascido em 23/03/1998, possuo hoje como alguns 

de meus hobbies preferidos assistir filmes e séries, além de frequentar a bares e 

restaurantes. Gosto também de realizar atividades que possam ser feitas ao ar livre, 

como o ciclismo por exemplo. Além disso, sou interessado em estudar e aprender 

sobre análises financeiras e investimentos na bolsa de valores. 

 

Tayrana Vieira: Atualmente formada profissionalmente como pedreira pelo Projeto Mão 

na Massa, administrado pelo Governo Federal em parceria com a Petrobrás, é também 

mãe solteira, estudante de eletrotécnica e sócia proprietária e cofundadora da Dias de 

Sol Gourmet. Nascida em 20/02/1988, é também uma grande fã de filmes e séries, 

optando por passar a maior parte de seu tempo livre em atividades que possam ser 

feitas em conjunto de sua filha Tayra. Ela também gosta de ir à praia, frequentar bares 

e restaurantes e de realizar atividades ao ar livre. 

 

2.3 Descrição legal 

 A Dias de Sol Gourmet será regularizada na categoria de Microempreendedor 
Individual (MEI) enquadrada no Simples Nacional. Será registrada no nome de Tayrana 
Vieira da Silva e possuirá informalmente 01 sócio – Lucas Monteiro de Azevedo. Nos 
anos posteriores, devido ao faturamento da empresa, pretendemos migrar para EPP, 
mas ainda enquadrada no regime tributário do Simples Nacional. 

2.4 Organização e governança 

A Dias de Sol Gourmet possui hoje uma equipe formada apenas por 02 integrantes. 

No futuro, pretendemos contratar 02 auxiliares para compor as equipes de venda e 

produção, sendo a primeira equipe coordenada por Lucas Azevedo e, a segunda 

equipe, coordenada por Tayrana Vieira. Caso necessário, eventualmente ocorrerá a 

contratação de terceirizados para auxiliar na realização das atividades. 

2.4.1 Organograma 
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2.4.2 Quadro de Funcionários 

 

2.5 Principais processos de trabalho e Atribuição de responsabilidades  

 As principais atividades que compõem a rotina de trabalho da Dias de Sol Gourmet 
constituem em um processo cíclico, divididos em: Verificação de estoque; Aquisição 
de Materiais; Produção; Contagem e Estocagem; Logística; Marketing; Vendas. 
Para que as atividades ocorrem de forma efetiva, foram atribuídas responsabilidades a 
cada um dos integrantes da equipe da seguinte forma: 

 

2.5.1 Matriz RACI 

 

AUTORIDADE – A: indica aquele que deu a 

ordem para realização do serviço. A autoridade 

se comprometerá pelo bom desenvolvimento do 

processo. 

 

RESPONSÁVEL – R: indica aquele que 

executa a atividade, sob as ordens da 

autoridade. 

CONSULTADO – C: Indica aquele que deve ser 

consultado para o desenvolvimento do 

processo, podendo ou não participar das 

decisões ou da realização da atividade. 

 

INFORMADO – I: indica aquele que deve ser 

avisado sobre o desenvolvimento da atividade, 

como o seu início ou conclusão. 
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2.6 Descrição da estrutura física e virtual 

 Atualmente, a Dias de Sol Gourmet não possui nenhum tipo de estrutura física 
para comercialização de seus produtos. O que possuímos hoje é apenas um cômodo 
de uma residência (cozinha) que é onde ocorre a produção das mercadorias. No 
entanto, está inclusa como um de nossos planos para os anos posteriores, a aquisição 
de um quiosque em cada um dos pontos de venda. Esses quiosques serão compostos 
por: guarda sol com a logo da empresa (01 unidade), mesa e cadeira (01 unidade 
cada), caixa de isopor revestida interiormente com material alumínio para estocagem 
dos produtos (01 unidade) maquininha de cartão (01 unidade), caderno e caneta (01 
unidade cada).  

 Além disso, a Dias de Sol Gourmet contará também com a utilização das mídias 
sociais (Facebook, Instagram e Whatsapp) para realizar a coleta de feedbacks, 
interações com os clientes, agendamentos de encomendas para festas ou eventos e, 
principalmente, o marketing digital da empresa. 

 

3. ANÁLISE DE MERCADO 

3.1 Panorama e Dimensionamento 

Durantes os últimos anos no Brasil, o mercado de sorvetes, picolés e entre outros 

produtos que também se enquadram na mesma categoria de “gelados comestíveis”, 

ganharam muita representatividade de um ponto de vista econômico.    

 

“O Brasil é um mercado em franco desenvolvimento. Conforme informações da AGAGEL - 

Associação Gaúcha das Indústrias de Gelados Comestíveis e Afins e Abis, o consumo de sorvete no 

Brasil em milhões de litros cresceu 90,5% nos últimos 11 anos. Além disso, o crescimento do consumo 

per capita foi igualmente expressivo, de 67,88% em pouco mais de uma década.” 

 

“Segundo a Associação Brasileira de Indústrias de Sorvete, o Brasil está em 10º no ranking 

mundial de produção de sorvete, enquanto o consumo per capita é de 5,77 litros, nos conferindo o 11º 

lugar no ranking de consumo, com a tendência a aumentar com o crescimento do consumo não 

sazonal.” 

 

“Além do crescimento na produção e no consumo, o valor de venda do produto também cresceu 

além da inflação – aumentou cerca de 10,3% ao ano, em média, confirmando um mercado em expansão 

e rentável.” 
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De acordo com pesquisas baseadas em reservas de hotéis, o Rio de Janeiro com 

certeza é um dos lugares mais prestigiados do Brasil ao falar-se sobre turismo, 

ocupando o primeiro lugar no ranking HPI - Hotel Price Index. O motivo disto se dá por 

conta de sua cultura característica do povo carioca, de seu clima tropical, belas 

paisagens naturais e principalmente por conta de suas praias de características 

excelentes. Se preparar para ir à praia em dias quentes, ensolarados e também aos 

finais de semana é um costume que já está enraizado em praticamente todo carioca. 

Raros são aqueles que nunca sequer foram a praia ou então que simplesmente não 

possuem o costume de frequenta-las. Uma consequência positiva se for analisada da 

perspectiva de mercado e econômica. 

 

“Apesar de um avanço expressivo nesse período, o setor ainda tem bastante espaço para 

crescer, o que pode significar boas oportunidades de negócios em um país tropical que conta com altas 

temperaturas quase o ano todo.” 

 

Em 19 de Fevereiro de 2006, a SEBRAE divulgou uma pesquisa realizada pela 

Fundação Cesgranrio, intitulada como “Economia da Praia - Espaço de Convivialidade 

e Lazer”, onde dados comprovam que essa é uma prática de lazer característica desse 

povo e que, muito além disso, as praias do Rio de Janeiro são nichos específicos de 

mercado pouco explorados pelas grandes organizações, e que possuem um grande 

potencial de crescimento.  

 

 “A ‘economia da praia’ na cidade do Rio de Janeiro, formada por pequenos negócios promovidos 

entre o calçadão e o mar, movimenta aproximadamente R$ 80 milhões por mês. Somente os ambulantes 

nas areias giram cerca de R$ 10 milhões a cada fim de semana. O gasto diário por pessoa fica em torno 

de R$ 10, valor significativo se for considerado que nos shoppings o tíquete médio é de R$ 13.” 

 

“A pesquisa ouviu, nos meses de abril e maio deste ano, um total de 1.298 pessoas, sendo 432 

frequentadores, 330 responsáveis por barracas e quiosques, 484 ambulantes e 52 prestadores de 

serviços (...). A pesquisa comprova que a praia é o programa de lazer mais barato e preferido do carioca 

e território fértil para pequenos negócios. A maioria dos frequentadores, 84%, concorda que a praia é o 

melhor lugar para lazer porque é bem barato ficar lá o dia inteiro.” 

 

“A praia é um nicho de mercado com forte potencial de consumo: 71% dos frequentadores 

moram no Rio de Janeiro e 40,8% têm renda familiar de R$ 2,4 mil. (...) Considerando apenas os que 

afirmam realizar gastos, 56% dos frequentadores tem o hábito de consumir alimentos e 93,8% 

consomem bebidas nas praias. Mais de um terço (35%) adquire produtos não comestíveis (cangas, 

bronzeadores, bolsas, óculos, bijuterias etc) e 37% utilizam serviços oferecidos nas praias (massagens, 
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aulas de vôlei, surfe etc). Nos quiosques, 48,8% gastam entre R$ 1 e R$ 10 e nos ambulantes este 

percentual sobe para 73,7%.” 

“Entre os barraqueiros e quiosqueiros, apenas 10% possuem CNPJ e 20% operam sem qualquer 

documento. Entre os prestadores de serviços e ambulantes, esse número sobe para 62%.” 

 

 Para que possamos obter uma melhor compreensão de “tamanho” do 

dimensionamento deste mercado, tomei a liberdade para realizar o cruzamento e 

análises comparativas de dados e informações de duas fontes de pesquisas diferentes: 

IBGE e DataFolha. Além disso, foi estabelecido o seguinte panorama:  

3.1.1 Panorama de mercado 

 

 

 

 

Mercado Total: Pessoas que possuem 
o hábito de frequentar as praias do Rio 
de Janeiro. 

 

Mercado Potencial: Pessoas que 
frequentam as principais praias do leste 
fluminense: Camboinhas, Itacoatiara, 
Itaipu e Piratininga. 

 

Mercado Disponível: Pessoas que 
frequentam as principais praias do leste 
fluminense e que são abordadas pela 
equipe de vendas da Dias de Sol 
Gourmet. 

De acordo com dados da pesquisa realizada ano passado (2019) pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a respeito do volume populacional dos 

municípios de Niterói e São Gonçalo, o número de habitantes dessas duas regiões 

correspondem à 513.584 e 1.084.839 respectivamente. Levando-se em consideração 

uma outra pesquisa realizada pelo Datafolha, intitulada como “Hábitos Culturais dos 

Cariocas”, realizada em 2013 com uma amostragem de 1.501 indivíduos, foi 

constatado que 74% dessa população (aproximadamente 1.110 pessoas) possuem o 

hábito de ir à praia tanto como vão a shoppings centers.  

Dessa forma, cruzando as informações de ambas as pesquisas podemos chegar 

as seguintes conclusões: 
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1) Em uma amostra quantitativa de 1.501 indivíduos, aproximadamente 1.110 

pessoas (74% de 1.501) possuem o hábito de ir à praia tanto como vão a 

shoppings centers. 

2) Aplicando esse mesmo percentual de forma equivalente para o volume 

populacional dos municípios de Niterói e São Gonçalo, teremos os seguintes 

resultados: 

 

Niterói: 

1.501 → 1.110 

513.584 → X 

X = 379.798 

São Gonçalo: 

1.501 → 1.110 

1.084.839 → Y 

Y = 802.246 

 

Baseado nisso, desconsiderando-se a taxa de erro já que as informações de 

ambas as pesquisas foram extraídas em datas anuais distintas, ao realizarmos a soma 

de ambos os resultados (X + Y), podemos concluir que a estimativa aproximada do 

dimensionamento de mercado desses dois municípios, corresponde a 

aproximadamente 1.182.044 indivíduos que possuem o costume de ir à praia, somente 

nas cidades de Niterói e São Gonçalo. Apesar deste resultado não nos indicar 100% de 

precisão, com certeza é bastante expressivo.   

Em pesquisa de campo realizada pelos próprios empreendedores nos dias 

17/08/2019 (sábado) e 18/08/2019 (domingo) na praia de Piratininga, a atual equipe de 

vendas da Dias de Sol Gourmet estima que a “prainha” deve ter recebido pelo menos 

4.000 banhistas em cada um destes dois dias. Nessa pesquisa com amostragem de 26 

clientes entrevistados, foram levantados os seguintes pontos: Idade, Região, 

Frequência de ida à praia, Conformidade com o preço (caro ou barato), 

Conformidade com a abordagem dos vendedores (boa ou ruim) e Nota pela 

qualidade dos produtos. Segue abaixo tabela e gráficos representativos dessas 

informações: 
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3.1.2 Tabela – Pesquisa de mercado realizada em 18/08/2019 

 

3.1.3 Gráficos – Pesquisa de mercado realizada em 18/08/2019 
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Além dos resultados apresentados nessa pesquisa de campo, dia 16 de maio de 

2020, sábado, exatos 8 meses e 28 dias terem se passado, tomamos a liberdade de 

realizar uma segunda pesquisa de mercado com o intuito de testar a veracidade dos 

dados da pesquisa anterior. Essa segunda pesquisa, trata-se de um questionário online 

com 40 respostas obtidas. Apesar destes novos resultados serem semelhantes à 

primeira pesquisa realizada sobre os pontos já questionados anteriormente, tivemos a 

oportunidade de verificar também outras informações valiosas, tais como:  

 

1 – A grande maioria das pessoas entrevistadas possuem entre 15 e 40 anos, 

frequentam a praia entre 3 a 12 vezes ao ano e, apesar de tratar-se de praias leste 

fluminense (situadas em Niterói), a “disputa” por uma localização privilegiada no litoral 

em momentos de lazer fica dividida entre niteroienses e gonçalenses.  

2 – A praia de Itacoatira é a mais frequentada, sendo a praia de Piratininga a 

segunda colocada e, as praias de Camboinhas e Itaipu ocupam o terceiro e quarto 

lugar, respectivamente. 
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3 – As pessoas possuem preferência por consumir produtos ofertados pelos 

vendedores ambulantes ou levar da própria casa do que consumir nos quiosques. O 

produto mais consumido pelo público são picolés e/ou sacolés gourmet. As empadas e 

sanduíches naturais ficam em segundo lugar. 

 

 

 

 

4 – Ao ser abordado por um vendedor ambulante, o cliente se preocupa mais 

com a educação e o carisma do próprio vendedor do que com a abordagem ou o 

produto em si. 
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3.2 Barreiras à entrada e Análise da concorrência 

 Ainda de acordo com a pesquisa divulgada pela SEBRAE, e com observações 

realizadas pelos empreendedores, podemos concluir de forma abrangente que, as 

barreiras de entrada para este tipo de segmento são relativamente baixas se 

considerarmos a quantidade de novos entrantes. Ao analisarmos o perfil da 

concorrência, podemos constatar que a maioria esmagadora empreendem por 

necessidade e não por oportunidade, são pessoas que possuem o nível básico de 

ensino e que, apesar de se encontrarem em um oceano completamente vermelho, são 

poucos os concorrentes que possuem algum nível de diferenciação e/ou inovação em 

seus produtos e/ou serviços. 

 

“A maioria dos empreendedores (ambulantes, quiosques e barraqueiros) possui apenas o ensino 

fundamental, enquanto os prestadores de serviços têm ensino médio. A atividade na praia é a única 

fonte de renda de suas famílias, o que demonstra o forte potencial de geração de renda desses 

empreendimentos” 

 

“Do total, 58% aprenderam sozinhos a atividade e 96,3% nunca participaram de treinamento. A maioria 

trabalha na praia por um período de 1 a 5 anos, o que sugere uma alta rotatividade. Ao avaliar as suas 

habilidades profissionais e gerenciais, a maioria atribui notas altas, porém, barraqueiros e quiosqueiros 

(59,2%) reconhecem que é necessário melhorar a qualidade do atendimento ao cliente - 6,4% querem 

cursos sobre higiene e 5,6% de idiomas.” 

 

Contudo, se mudarmos o foco da análise da concorrência e focar em um 

pequeno nicho em específico do qual a Dias de Sol Gourmet pretende se inserir, 

conseguimos observar uma outra pequena parcela da concorrência que possui um 

pouco mais de recursos para serem investidos e, por consequência, acabam se 

tornando grandes rivais para a nossa empresa. São eles: O Sacolé, Sacolike e Sacolé 

Fruta+.  

Segue abaixo análise comparativa entre esses 03 concorrentes com a Dias de 

Sol Gourmet: 
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3.2.1 Principais Concorrentes da Dias de Sol Gourmet 

 

 

         

         

 

 

 



18 

 

3.2.2 Tabela – Comparativos entre os concorrentes 

 

 

 

 

 

 

O Sacolé: Se realizarmos uma comparação numérica, com certeza este é o 

nosso maior concorrente por possuir o maior número de seguidores. Contudo, apesar 

de ser o maior em termos de mercado e consumo dos sacolés gourmet nos centros 

urbanos da cidade de Niterói, não o consideramos como nosso principal concorrente 

por não comercializar seus produtos nas praias. Essa empresa possui sede no bairro 

do Fonseca, comercializando seus produtos por meio de pronta entrega ou prestação 

de serviços para festas ou eventos. Atuando de segunda a sexta, o preço de suas 

mercadorias é variável por pedido. Seu principal diferencial é a oferta de curso 

profissionalizante para que novas pessoas também possam produzir seus próprios 

sacolés gourmet e comercializa-los. 
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Sacolike: Este sim é considerado o principal concorrente da Dias de Sol 

Gourmet pois, além de possuir mais tempo de experiência e vivência no mercado, essa 

empresa possui também uma equipe de vendas para cada uma das praias leste 

fluminense. Um outro fator característico deste concorrente é a realização dos serviços 

de delivery e prestação para festas ou eventos. Eles possuem também uma fábrica 

própria para produção de suas mercadorias e uma boa metodologia de marketing.   
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Sacolé Fruta+: Esse concorrente, apesar de ser o “menor” em termos 

numéricos de seguidores, ele também possui uma vasta experiência de mercado, 

atuando principalmente por meio de delivery. Eventualmente, esse concorrente 

também se demonstra presente comercializando suas mercadorias na praia de 

Camboinhas. Além disso, possui também uma fábrica própria para produção de suas 

mercadorias e costuma manter uma boa relação cliente – empresa. Um outro grande 

diferencial deste concorrente são as áreas em que realiza suas operações.   

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

Dias de Sol Gourmet: Apesar da nossa empresa ser a mais “jovem” e 

inexperiente se comparado as outras três concorrentes, acreditamos possuir grande 

potencial pois apostamos firmemente em nosso Know-How para produzir uma 

mercadoria diferente da que é ofertada no mercado atualmente. Contamos também 

com a metodologia de nossos atendimentos que costumam atingir o alto nível de 

excelência, tornando-se sempre uma interação mais próxima ao cliente e que foge da 

formalidade. Um outro ponto é a respeito da qualidade de nossos produtos, deixando 

um desejo de “quero mais” no paladar de nosso público alvo que, por consequência, na 

maioria das vezes, acabam comprando duas ou mais unidades.  

 

3.3 Descrição do público-alvo 

Apesar de ser comum as praias comportarem públicos com perfis muito distintos 
uns dos outros, conforme os resultados das pesquisas realizadas e apresentadas 
anteriormente, a Dias de Sol Gourmet possui como seu foco atualmente, as pessoas 
que se encontram com idades entre 20 e 40 anos, residentes das cidades de Niterói e 
São Gonçalo, pertencentes as classes sociais A, B e C, frequentadores da praia de 
Piratininga. 
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4. PLANO ESTRATÉGICO 

4.1 Missão 

Nossa missão é proporcionar aos nossos clientes uma nova experiência de 

consumo para um produto já existente, de aparência nova, com ótima qualidade e a 

baixo custo, sempre buscando a excelência no atendimento e satisfação do cliente.  

 

4.2 Visão 

Torna-se referência na comercialização de Icedrinks nas principais praias do leste 

fluminense em até 05 anos. 

 

4.3 Valores 

Higiene, Carisma, Empatia, Simplicidade, Qualidade, Capricho, Interação e 
Inovação.  

 

4.4 Análise SWOT 

 

4.5 Objetivos, metas, indicadores e ações estratégicas 
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OBJETIVOS METAS INDICADORES AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Se tornar o maior 
ofertante de 

sacolés gourmet 
na praia de 
Piratininga 

Nosso produto ser o 
"preferido" entre os 

clientes 

Feedbacks positivos sobre a 
qualidade dos produtos; 

Realizar vendas superiores a 01 
unidade por cliente; 

Clientes optarem por consumir os 
nossos produtos ao invés dos 

produtos da concorrência. 

Investir em ingredientes de 
melhor qualidade para 

produção dos produtos; 
Preocupar-se em tornar o 
produto bem apresentável 
(embalagem, cor, formato, 

etiqueta, etc) 

Tornar a marcar 
conhecida na praia 

A equipe de vendas ser 
frequentemente reconhecida pelos 

clientes. 

A equipe de vendas estar 
presente na praia aos finais 
de semana e feriados, com 

exceção dos dias frios e 
chuvosos. 

Estabelecer uma 
boa relação com os 

clientes 

Os clientes se demonstrarem à 
vontade para interagir com a 

equipe de vendas. 

Buscar por brechas durante 
as abordagens para fazer 

algum comentário e, assim, 
iniciar um breve diálogo 

com o cliente 

Se tornar 
referência na 

comercialização 
dos Icedrinks em 

Niterói 

Fazer com que o 
Icedrink seja um 

produto conhecido 
nas principais praias 
do leste fluminense 

Crescimento gradual do 
reconhecimento da marca nas 

principais praias leste fluminense, 
Os clientes começarem a perguntar 
pelo produto de forma involuntária 

Encaminhar diferentes 
equipes para cada um dos 
pontos de venda; Oferecer 

promoções para 
encomenda dos Icedrinks 
nos 03 primeiros pedidos 

Aumentar o volume 
de vendas dos 

Icedrinks em 50% a 
cada trimestre 

Aumento do faturamento 
ocasionado pela venda dos 

produtos; Aumento do número de 
solicitações de encomendas para 

produto 

Divulgação dos icedrinks 
por meio das mídias sociais; 

Realizar parcerias com 
pequenos revendedores 

locais 
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Incrementar o nosso 
produto a umas das 
opções dos menus 

de bares e 
restaurantes 

Concretização de novos negócios 

Realizar e apresentar 
pesquisas de satisfação dos 

clientes aos donos dos 
estabelecimentos, a fim de 
convence-los a revenderem 

o nosso produto com 
direito a uma boa comissão 

Melhorar a 
percepção do 

cliente em relação 
aos aspectos de 
estrutura física e 

visual da empresa 

Adquirir uniformes, 
seladora, carrinhos 

novos e entre outros 
utensílios  

Aumento do faturamento da 
empresa 

Realizar um orçamento e 
investir parte do 

faturamento para aquisição 
dos materiais 

Implementar 
quiosques com a 

logo da empresa nos 
principais pontos de 

venda  

Aumento do faturamento da 
empresa 

Realizar um orçamento e 
investir parte do 

faturamento para aquisição 
dos materiais 

Adquirir veículo para 
transporte das 
equipes e dos 

materiais 

Aumento do faturamento da 
empresa 

Buscar por um veículo que 
atenda às necessidades de 

transporte da empresa, 
realizar um orçamento e 

investir parte do 
faturamento para 
conquistar o bem 

Fortalecer a 
imagem virtual da 

empresa 

Alcançar a marca de 
3000 seguidores no 

Instagram 

Crescimento gradual do número de 
seguidores na página; Fidelização 

de novos clientes 

Divulgação da marca nos 
dias de venda; Curtir e 

seguir outros usuários de 
forma segmentada; realizar 

parcerias com digital 
influencers locais 

Melhorar o 
atendimento online 
e interações digitais 

da empresa  

Aumento da percepção do cliente 
em relação ao atendimento 

prestado 

Estipular horários 
específicos para realização 
dos atendimentos; Indicar 
um canal próprio para os 
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atendimentos (Whatsapp) 

Expandir o portfólio 
digital da empresa 

Aumento do número de postagens 
(fotos, vídeos e status) na página 

da empresa (Instagram) 

Realizar fotografias, vídeos 
e curtas nos dias de venda; 

Clientes participarem da 
produção do conteúdo. 

 

 

 

4.6 Modelo de negócios – Lean Canvas  
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5. MARKETING E VENDAS 

5.1 Descrição detalhada do produto 

 A Dias de Sol Gourmet possui disponível em seu portfólio atualmente uma 
variedade de 13 sabores diferentes, divididos em 02 grupos distintos: Icedrinks e 
Sacolés Gourmet. 

 Os Icedrinks nada mais são do que o seu drink predileto em uma nova forma de 
saborear, de qualidade equivalente ou superior, por um ótimo custo x benefício. Neste 
grupo, possuímos os seguintes sabores:  

 

Pina colada: vodka ou rum, abacaxi, coco ralado, leite de coco e leite condensado. 

Catuçaí: açaí, catuaba e leite condensado. 

Caipirinha: tradicional bebida característica do povo carioca, nos sabores de limão, 
morango, maracujá e uva verde. 

 

 Já no grupo dos sacolés gourmet, os sabores são: 

 

Prestígio: coco com chocolate 

Sensação: morango com chocolate 

Mousse de maracujá 

Morango com leite condensado 

Ovomaltine 

Leite ninho com Nutella 

Frutas vermelhas com pedaços de chocolate branco  

 

 As mercadorias são produzidas e embaladas em saquinhos plásticos de 
comprimento 6cm x 24cm, amarrados e etiquetados com a logo da empresa. Na 
produção, o foco é usar a criatividade na mistura de cores, deixando o produto o mais 
atraente possível. No futuro, ao invés de selar os saquinhos plásticos com amarração 
em um nó simples, pretendemos adquirir uma seladora e aderir a um novo processo de 
selagem, deixando a embalagem do produto de “cara nova”.  
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5.1.1 Carrinho de feira adaptado para comercialização dos produtos – Versão nova 
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5.1.2 Icedrinks – Versão antiga  

 

Icedrinks ofertados dia 12/10/2019 

 

       

                      Caipirinha de Limão          Caipirinha de Morango            Pina Colada 
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5.1.3 Sacolés Gourmet – Versão nova 

 

Sacolés Gourmet ofertados dia 31/01/2020 

 

 

         

    Morango c/ Leite Condensado         Sensação 
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            Mousse de Maracujá                   Ovomaltine 

 

         

         Ninho com Nutella               Frutas Vermelhas 

 

5.2 Diferenciação e Descrição da inovação trazida pela empresa 

 A atual equipe de vendas da Dias de Sol Gourmet preocupa-se sempre em realizar 
uma boa interação com seus clientes, estes que são abordados um a um por toda a 
extensão da praia, procurando manter em mente 05 conceitos chave para o bom 
atendimento: carisma, empatia, simpatia, respeito e um sorriso no rosto. Para isso, 
deve-se entender que muitas das vezes a boa interação pode possuir um efeito 
impactante em suas vendas. Diferentemente da grande maioria de nossos 
concorrentes que, muitas das vezes, simplesmente passam direto pelas pessoas, 
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gritando entre elas e mantendo o contato o menos interativo e desinteressante 
possível.  

 Além disso, apesar de possuirmos também outras características em nossos 
produtos que se diferenciam dos demais, como a cremosidade, bom aroma, aparência 
e ótima qualidade, acreditamos que a nossa “arma secreta” ou “vantagem injusta” está 
baseada principalmente no know-how: conhecimento e capacidade para fazer com que 
o álcool congele de forma rápida e mantenha sua temperatura estável durante um 
longo período de tempo. 

 Com isso, a inovação trazida pela empresa não seria apenas o icedrink em si, mas 
sim a remodelagem da nova forma de consumo para um produto já existente, bebidas 
alcoólicas, bastante ofertada em festas e eventos. Nesse sentido, os Icedrinks trazem 
consigo algumas vantagens se comparados as bebidas alcoólicas tradicionais que são 
servidas em bares e restaurantes. São elas:   

 

1. Forma de consumo – Já vem pronto! Não há necessidade de preparar o drink para 
depois consumir. 

 

2. Capacidade de estocagem – Possibilidade de estocar grandes quantidades de 
bebidas alcoólicas para realização de festas e eventos em geral. 

  

3. Praticidade – Evita desperdícios ao derramar a bebida e evita o uso de gelo, pois o 
produto se encontrar em estado sólido ao invés de líquido. 

  

4. Custo x Benefício – Produto de excelente qualidade por um preço abaixo do 
praticado pelo mercado. Ex.: 

 

5.2.1 Tabela comparativa de preços: Icedrinks x Bebidas alcoólicas tradicionais 
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Vale reforçar que uma outra informação valiosa obtida por meio da última pesquisa 

de mercado realizada por meio de questionário online, no dia 16 de maio de 2020, 

onde foi possível obter uma amostra de 40 respostas, é que boa parte das pessoas que 

já possuem o hábito de consumir bebidas alcoólicas se demonstraram dispostas a 

trocar as bebidas tradicionais servidas em bares e restaurantes pelos Icedrinks, por 

tratar-se de uma novidade e ser mais acessível.    

 

5.2.2 Gráficos de aceitação dos Icedrinks 
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5.3 Propriedade intelectual e/ou formas de evitar imitações 

 A Dias de Sol Gourmet pretende realizar o registro de sua marca e logotipo. Já em 

relação aos produtos, para os sacolés gourmet não há o interesse de evitar imitações, 

pois, apesar de serem produzidos por receita própria, já existem outros produtos 

similares no mercado, alterando apenas alguns ingredientes e sua forma de preparo. 

No entanto, ao tratar-se dos Icedrinks, por não se enquadrarem dentro dos requisitos 

para formulação de uma patente, o que poderia ser feito para evitar imitações do 

produto na regionalidade das praias leste fluminense, seria a elaboração de um 

contrato de confidencialidade entre todos os integrantes da equipe de produção da 

empresa, integrantes estes que seriam selecionados “a dedo” com a aprovação de 

ambos os sócios, com o objetivo de evitar que a receita e forma de preparo “escape”. 

 

5.4 Detalhamento da estratégia de entrada no mercado 

 A Dias de Sol Gourmet já se encontra informalmente ativa no mercado, atuando 

principalmente na praia de Piratininga aos sábados, domingos e feriados, entre os 

horários de 10h e 17h. Com isso, a estratégia adotada pela empresa não seria 

especificamente de entrada, mas sim, de divulgação e reconhecimento da marca pelo 

seu público alvo para o crescimento da empresa. Algumas das medidas tomadas para 

alcançar este objetivo foi de etiquetar as mercadorias com a logotipo da empresa para 

que os clientes nos reconheçam e identifiquem nas mídias sociais, buscando por 

@diasdesol.gourmet (Instagram). Além disso, uma outra medida adotada foi a de 

personalizar a caixa térmica com a logomarca da empresa, a fim de padronizar nossos 

utensílios de trabalho e refletir a imagem de capricho e qualidade em nossos produtos 

e serviços. Futuramente, uma outra medida a ser adotada pela Dias de Sol Gourmet 

seria de adquirir uniformes para os integrantes da equipe de vendas e entre outros 

utensílios com a logo da empresa, além de realizar parcerias com bares, restaurantes, 

e digitais-influencers locais para a divulgação de nossa marca entre os centros 

urbanos.  

 

5.5 Formação de preço 

 A Dias de Sol Gourmet precifica seus produtos através da análise comparativa dos 
produtos ofertados pela concorrência e, também, por meio das pesquisas realizadas e 
apresentadas anteriormente, para identificar o quanto os nossos clientes estão 
dispostos a pagar pelo produto. No início, o valor pedido pela empresa era de R$4,00 
para sacolés gourmet e R$5,00 para os Icedrinks. Contudo, conforme a empresa foi 
evoluindo, ganhando espaço e melhorando a qualidade de suas mercadorias ao longo 
do tempo, hoje, o preço está estabelecido em R$6,00 para cada unidade, independente 
de sua categoria (Icedrink ou sacolé gourmet). No entanto, a cada compra de duas 
unidades, realizamos a promoção de R$5,00 por produto. Ou seja:  
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5.5.1 Tabela de Preço 

 

 Para complementar as informações indicadas acima, segue abaixo o gráfico que 
nos indica a resistência dos clientes em relação ao preço aplicado pela empresa sob 
suas mercadorias. Neste gráfico, estão os resultados de 40 respostas para o seguinte 
questionamento: “Levando-se em consideração todas as etapas existentes para que o 
produto chegue a sua fase final e alcance o status de "gourmet", como por exemplo a 
compra dos ingredientes, produção artesanal e transporte das mercadorias até as 
praias, qual das opções você considera ser um preço justo pelo produto?” 

 

5.5.2 Gráfico de resistência sob o preço 

 

 

OBS: Um ponto importante a respeito da opinião do público em relação ao preço estabelecido 
pelo empresa, é que instintivamente, por possuir um valor mais alto do que os outros produtos 
similares que também se encontram disponíveis no mercado, os clientes já presumem que a 
mercadoria seja de qualidade superior e, com isso, estão dispostos a pagar mais caro em 
algo de melhor qualidade com a certeza de que não irá se arrepender, do que pagar mais 
barato em um produto que se deixa a desejar.   
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5.6 Distribuição 

 A distribuição dos produtos da Dias de Sol Gourmet será realizada por meio da 

abordagem direta, encomendas e, futuramente, parcerias com bares, lojas e 

restaurantes. 

 Na abordagem direta será encaminhada uma equipe de dois vendedores para uma 

das praias alvo (Camboinhas, Itacoatiara, Itaipu e Piratininga). Cada um destes 

vendedores irá portar de: carrinho adaptado para transportação das mercadorias, bolsa 

térmica, uniforme e pochete. Dessa forma, os integrantes terão os materiais 

necessários para realizarem o atendimento para o maior número de clientes possível, 

sendo identificados pelos mesmos e sem que as mercadorias percam sua qualidade. 

 Já as encomendas para festas e eventos, estes deverão ocorrer mediante 

agendamento por um dos canais de comunicação com, pelo menos, de quatro a sete 

dias de antecedência. O cliente deve informar a data, local e o horário para coleta das 

mercadorias, sendo o pedido mínimo de 70 unidades, podendo intercalar entre ambas 

as categorias dos produtos (Icedrinks e/ou sacolés gourmet). Para este serviço, a taxa 

de entrega será estudada dependendo do local. Caso o cliente preferir, poderá buscar 

as mercadorias diretamente no local, assim, se isentando da taxa de entrega. 

 As parcerias ocorrerão por meio de revendedores (bares, lojas, restaurantes, 

pequenos comerciantes e entre outros), onde será “doado” periodicamente uma 

quantidade de produtos a ser combinada. Para cada unidade revendida, o comerciante 

ficará com a comissão de R$2,00 por produto. Apesar de ser a forma de distribuição 

menos lucrativa, o foco aqui é o marketing e divulgação da marca nos centros urbanos. 

 

5.7 Promoção 

 A Dias de Sol Gourmet fará a promoção de sua marca por meio das mídias sociais, 
através de publicações como fotos, vídeos, status, stories e entre outros, visando 
sempre enfatizar a qualidade dos produtos, a boa apresentação, preço, e, 
principalmente, os feedbacks positivos de nossos clientes, pois será por meio destes 
feedbacks positivos que iremos conseguir captar um novo cliente que está em busca 
por novas recomendações. 

 Além disso, outro de nossos objetivos para que o cliente se acostume e familiarize 
com os Icedrinks é enfatizar o seguinte slogan:  

 

“Icedrink – Seu drink predileto em uma NOVA forma de saborear!” 
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 A intuição de disseminar essa frase na mente dos nossos clientes é para distanciar 
a ideia de que o Icedrink é um simples “sacolé alcoólico”, pois “sacolé” é um produto 
que todos são capazes de reproduzir, enquanto os Icedrinks são poucas as pessoas 
que possuem a capacidade e o conhecimento para reproduzir de forma correta.  

 Segue abaixo alguns de nossos feedbacks positivos que recebemos ao longo de 
nossa trajetória até o presente momento: 
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5.8 Relacionamento com o cliente 

 A principal arma para transformação de um lead para um cliente efetivo é a boa 
interação e experiência que ele pode passar ao entrar em contato com uma de nossas 
equipes de venda. Por isso, a abordagem direta realizada nas praias é o nosso 
principal recurso para captação e fidelização de novos clientes.   

 Além disso, após esse primeiro contato já ter sido realizado nas praias, as mídias 
sociais funcionarão como ótimo recurso para impedir que aquele cliente “esfrie” e deixe 
de voltar a consumir nossas mercadorias. 

 Para que o bom relacionamento com o cliente seja mantido a longo prazo, iremos 
procurar realizar diversos tipos de interações online pelas mídias sociais, tais como a 
marcação em publicações, comentários, fotos, vídeos, stories, realização de enquetes, 
pedidos de novas receitas como “nos mande o seu drink e veja ele fazer parte de 
nosso portfólio”, realização de sorteios mensais, e entre outras possibilidades.  

 

6. PLANO FINANCEIRO 

Para construção da análise financeira deste planejamento de negócios, no 

subitem 6.1 foi efetuado um orçamento de todos os itens necessários para iniciarmos o 

negócio de forma completa, apesar da Dias de Sol Gourmet já se encontrar 

informalmente ativa no mercado.  

Para elaboração dos subitens 6.2 e 6.3, foi aderido métodos baseados na 

própria experiência de vendas dos empreendedores e suposições dos principais 

acontecimentos que poderiam vir a ocorrer com a empresa nos próximos 05 anos após 

o seu início, baseado em metas e objetivos. Essas suposições são: 

Ano 1 - Empresa inicia suas operações e realiza a contratação de um 

funcionário. 

Ano 2 - Empresa se torna referência na comercialização de seus produtos na 

praia de Piratininga: Impacto aproximado de 20% sobre as vendas. 

Ano 3 - Empresa expande seus lucros e realiza parceria com bares e 

restaurantes locais: Impacto aproximado de 15% sobre as vendas. 

Ano 4 - Empresa passa a comercializar seus produtos na praia de Itacoatiara e 

realiza a contratação de um funcionário terceirizado para auxiliar na produção: Impacto 

aproximado de 40% sobre as vendas. 

Ano 5 - Empresa se torna referência na comercialização de Icedrinks na cidade 

de Niterói: Impacto aproximado de 15% sobre as vendas dos Icedrinks. 
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Para o desenvolvimento do subitem 6.4, utilizou-se informações de domínio 

próprio dos empreendedores acrescentadas a outras informações adquiridas por meio 

de buscas e pesquisas, feitas de forma totalmente online. 

Os subitens 6.5 e 6.6 são os resultados calculados de maneira automática sobre 

o compilado de dados apresentados nos subitens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. 

 

6.1 Investimentos pré-operacionais 
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6.2 Projeção de vendas 

 
 

6.3 Projeção de receitas 

 

6.4 Projeção de custos e despesas 
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6.5 Fluxo de caixa 

 

6.6 Análise de investimento (VPL, TIR e Payback) 

 
Payback ocorre no primeiro ano de atuação da empresa, a partir do segundo mês 
aproximadamente. 
 
 
6.7 Necessidade de recursos e formas de obtenção 

 Os sócios possuem em conjunto cerca de 40% dos recursos necessários para se 
iniciar o negócio. O restante seria adquirido por meio de empréstimos informais 
realizados com familiares e pessoas próximas, sendo pago conforme a empresa for 
estabelecendo um fluxo de caixa mais consolidado, corrigido ao índice da inflação.  
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7.3 Plano Financeiro 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/duvidas-frequentes/6-pagamento-de-
obrigacoes-mensais 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/duvidas-frequentes/6-pagamento-de-
obrigacoes-mensais/6.4-caso-o-mei-receba-o-carne-da-cidadania-mas-ja-recolheu-a-
guia-de-pagamento-das-como-proceder 

https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-uma-microempresa-paga-de-imposto-em-
media-em-2020/ 

https://www.portaldomeimicroempreendedor.com/?gclid=EAIaIQobChMIvsHa4v-
O6wIVlISRCh2a8Q82EAAYASAAEgIyOPD_BwE 

http://www.portaldeauditoria.com.br/tematica/terceirizacao-
seguranca_custosreaiscomtomador.htm 
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