
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SOCIOECONÔMICO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

CAROLINA EGGER CATUCCI 

JÉSSICA PEREIRA DE AGUIAR 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE NEGÓCIO: EMPRESA DE BOLOS SEM GLÚTEN E 

LACTOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS 
2019 



 

 

CAROLINA EGGER CATUCCI 

JÉSSICA PEREIRA DE AGUIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE NEGÓCIO: Empresa de bolos sem glúten e lactose 

 

 

 

 

Trabalho de Curso apresentado à disciplina CAD7305 como 

requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em 

Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

Enfoque: Plano de Negócios. 

Área de concentração: Empreendedorismo 

 

Orientador: Profª. Drª. Andressa Sasaki Vasques Pacheco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIANÓPOLIS 
2019 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAROLINA EGGER CATUCCI 

JÉSSICA PEREIRA DE AGUIAR 

 

 

PLANO DE NEGÓCIO: Empresa de bolos sem glúten e lactose 

 

 

Este trabalho de Curso foi julgado adequado e aprovado na sua forma final pela 

Coordenadoria Trabalho de Curso do Departamento de Ciências da Administração 

da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Florianópolis, 02 de junho de 2019. 

 

________________________ 

Prof. Márcia Barros de Sales, Dr. 

Coordenador de Trabalho de Curso 

 

Avaliadores: 

 

________________________ 

Profa. Dra. Andressa Sasaki V. Pacheco 

Orientadora 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Niehues Buss 

Avaliador 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

________________________ 

Doutoranda Greicy Bainha Pacheco 

Avaliadora 

Universidade Federal de Santa Catarina 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicamos este trabalho a todos os 
empreendedores que nos inspiram 
diariamente. 

 
 
 
 
 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Gostaríamos de agradecer aos nossos pais e irmãs por todo apoio oferecido 

durante o período da faculdade, assim como em todos os momentos da vida. 

Também gostaríamos de agradecer aos nossos amigos e companheiros por 

toda a motivação e compreensão durante o período de TCC, nos incentivando a ir 

além, em busca de nossos sonhos. 

Agradecemos também uma a outra pela parceria durante o desenvolvimento 

deste trabalho, deixando o caminho mais leve e divertido, compartilhando 

conhecimentos e aprendendo juntas. 

Por fim, gostaríamos de agradecer à professora Andressa Sasaki Vasques 

Pacheco, nossa orientadora, e à professora Ani Caroline Grigion Potrich pela 

paciência em dividir seus conhecimentos e pelo carinho, sempre dispostas a ajudar 

os alunos, tanto em suas disciplinas quanto em projetos externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Insanidade é continuar fazendo 
sempre a mesma coisa e esperar 
resultados diferentes”. 
(Albert Einstein) 

 
 
 
 



 

 

RESUMO 
 

Iniciar um negócio é algo desafiador, entender quais as necessidades do 

consumidor e construir uma empresa pautada na solução de problemas dos seus 

clientes é o que busca o(a) empreendedor(a). O plano de negócios é uma forma de 

desenhar o empreendimento a fim de pensar no máximo de características que 

podem ser atribuídas ao mesmo, pensando em minimizar qualquer tipo de erro e 

agregar valor ao produto e/ou serviço que será oferecido. 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade econômico-

financeira de uma empresa de produção artesanal e comércio de bolos sem glúten e 

lactose na região da Grande Florianópolis, por meio  da realização de um Plano de 

negócio.  

Foram definidos os objetivos e justificativa, expressando por meio destes 

itens os elementos sobre os quais o plano foi desenvolvido. Logo após, por meio de 

um referencial teórico, foram listadas as informações que pautaram os estudos. Por 

meio da metodologia utilizada desenvolveu-se a coleta de informações para a 

análise de mercado de pessoas que consomem bolos sem glúten e lactose na 

região da grande Florianópolis. Em seguida, apresentou-se as informações sobre o 

modelo de negócio pretendido, por meio de um sumário executivo contendo as 

informações sobre a empreendedora, identidade organizacional, setor de atividade, 

forma jurídica, enquadramento tributário, capital social e fontes de recursos. 

A análise de mercado, planos de marketing, operacional e financeiros foram 

as etapas seguintes e que validaram a viabilidade do empreendimento, pois 

verificou-se que há demanda para o desenvolvimento deste tipo de negócio e 

financeiramente o plano também se mostrou viável.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Confeitaria; Restrição alimentar; Plano de 

negócio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

To build a successful company is challenging, understanding the consumers' 

demands and building a business based on solving the customers' problems is what 

the entrepreneur looks for. The business plan is a way to design the enterprise in 

order to think of the maximum of characteristics that can be attributed to it, thinking 

about minimizing any type of error and adding value to the product and/or service 

that will be offered. 

The objective of this study is to verify the economic and financial viability of a 

company of artisanal production and trade of gluten-free and lactose-free cakes in 

the region of Florianópolis, through the accomplishment of a Business Plan. 

The objectives and justification were defined, discovering through these 

items the elements on which the plan was developed. Afterwards, by means of a 

theoretical reference, the information that guided the studies was listed. Based on the 

methodology used, the information needed for the market analysis of people who 

consume gluten-free and lactose-free cakes in the region of greater Florianópolis 

was collected. Afterwards, the information about the business model was presented, 

through an executive summary containing the information about the entrepreneur, 

organizational identity, sector of activity, legal form, tax framework, social capital and 

sources of resources. 

The analysis of the market, marketing, operational and financial plans were 

the next steps and validated the viability of the venture, as it was verified that there is 

demand for the development of this type of business and financially the plan also 

proved viable. 

 

Keywords: Entrepreneurship; Confectionery; Food restriction; Business plan. 
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INTRODUÇÃO 

 

Novos padrões de consumo de alimentos surgem a cada dia, gerando um 

impulsionamento no ramo da alimentação. Com o crescimento deste mercado, a 

procura por alimentos fracionados e prontos para consumo vem ganhando cada vez 

mais espaço, devido à praticidade que proporcionam. Além disso, alguns nichos 

específicos vêm se destacando como tendência, principalmente os de alimentação 

saudável e restritiva, por promover maior qualidade de vida aos consumidores. 

Ainda dentro deste nicho, o comércio de alimentos livres de glúten e lactose 

amadurece cada vez mais desde que o mercado notou que existe uma parcela 

favorável a atender. 

Em 2017, o Brasil ocupou a 6ª posição no ranking global em investimentos 

no mercado de alimentos e bebidas saudáveis, com um crescimento de 58,3% 

desde 2012, segundo dados da agência de pesquisas Euromonitor International, 

2017. Apesar da crise econômica, a expectativa é de que o mercado evolua em 

média 4,41% ao ano, esperando que o país ocupe a 5ª posição do ranking em 2021.  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2018), apresenta o setor de alimentação como um dos mais promissores. E, diante 

desses indícios crescentes da área, diversos empreendedores surgem no mercado, 

principalmente os de pequenos negócios, que são os responsáveis por dar início a 

customização dos produtos dentro do segmento para que ele se desenvolva 

posteriormente e chegue às grandes empresas.  

Em contrapartida, a taxa de mortalidade destas novas empresas no Brasil é 

bastante elevada e uma das causas é a falta de um planejamento dos negócios, 

segundo resultados de uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2016. De fato, uma 

das soluções que podem evitar o fechamento das empresas ou no mínimo, diminuir 

esse risco, é a elaboração de um Plano de Negócios, uma ferramenta de gestão 

indispensável para analisar a abertura de um possível empreendimento. 

Por fim, diante deste cenário de constante crescimento no ramo da 

alimentação saudável e alimentos prontos para consumo, bem como a falta de 

planejamento dos negócios existentes, surge a oportunidade de criação de um 

empreendimento planejado para atender este segmento. 

Diante do exposto, chega-se a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a 

viabilidade da criação de uma empresa de produção artesanal e comércio de bolos 
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sem glúten e sem lactose, na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina? 

 

1.1  OBJETIVO 

 

Com a finalidade de responder o problema de pesquisa deste trabalho de 

campo, foram delimitados um objetivo geral e cinco objetivos específicos, os quais 

serão apresentados nesta seção. 

 

1.1.1  Objetivo geral 

 

Analisar a viabilidade econômico-financeira da criação de uma empresa 

produção artesanal e comércio de bolos sem glúten e sem lactose, na região da 

Grande Florianópolis, em Santa Catarina. 

 

1.1.2  Objetivo específico 

 

Para atender ao objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 

a) Identificar o perfil do público-alvo a ser atingido pela organização; 

b) Identificar os potenciais concorrentes e fornecedores da organização; 

c) Verificar indicadores e projeções financeiras;  

d) Descrever o plano de marketing e operacional da empresa. 

 

1.2  JUSTIFICATIVA 

 

A realização do trabalho em questão é considerada de essencial 

importância, pois envolve o estudo da abertura de um negócio que pode contribuir 

para o crescimento econômico da região da Grande Florianópolis. A futura empresa 

buscará atender, principalmente, o público que possui alimentação restrita, por meio 

da oferta de novos produtos, o que causará um impacto direto na sociedade. 

Além disso, as acadêmicas podem unir os conhecimentos teóricos obtidos 

durante a graduação em administração à prática dos negócios, para possível 

abertura do processo de formalização do empreendimento após a conclusão do 
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curso. Atualmente, o empreendimento em estudo pertence à família de uma das 

acadêmicas e encontra-se em processo de estruturação, portanto as informações 

alcançadas ao longo deste trabalho são de suma importância para o seu 

desenvolvimento.  

O estudo também pode ser considerado viável, visto que há grande 

quantidade de informações disponíveis sobre o tema para dar embasamento ao 

trabalho, bem como tempo e recursos financeiros suficientes para a realização do 

mesmo. Além do mais, a família da acadêmica reside na mesma região onde planeja 

abrir o empreendimento, facilitando assim a coleta das informações necessárias.  

Em relação à originalidade do trabalho, esta pode ser evidenciada por meio 

das características diferenciadas do produto a ser produzido e comercializado: bolos 

artesanais sem glúten e lactose, livres de contaminação cruzada.  

Por fim, o presente estudo contribui para a comunidade acadêmica, visto 

que poderá servir de apoio para futuros trabalhos e melhor conhecimento sobre um 

determinado nicho do mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  FICHA TÉCNICA 

 

A Delicakes é uma empresa familiar que atua no ramo de confeitaria desde o 

final do ano de 2017, de forma autônoma. Como a empresa ainda está em 

desenvolvimento, o preparo é feito na própria cozinha da residência da proprietária 

Marilúcia. 

A empresa atua no município de São José e possui a vantagem de ter um 

ambiente totalmente livre de contaminação cruzada pois uma das filhas da Marilúcia 

é celíaca e não pode consumir nada que tenha glúten e a outra filha é intolerante à 

lactose. Portanto, não há perigo em contaminar a produção, o que é essencial para 

a segurança dos consumidores. 

A diferenciação dos produtos se dá pela forma caseira de produção, sem 

aditivos químicos, além da habilidade da Marilúcia que já fez curso de bolos 

decorados em chantilly, evento de culinária na faculdade SENAC e também evento 

de técnicas de vendas para alimentação na mesma faculdade. 

A forma jurídica será a Microempreendedor Individual onde apenas Marilúcia 

responderá pela empresa. O espaço físico já está montado com os equipamentos 

necessários para a produção dos bolos de acordo com a demanda atual e também 

com um possível aumento de mais que o dobro da demanda, o que permite que ela 

expanda o faturamento sem necessariamente ter que adquirir mais maquinário. 

Existe a vontade por parte da empreendedora de futuramente abrir uma loja 

física. Com o aumento das vendas isso poderá ocorrer, financiando a reforma, 

compra de utensílios profissionais e maquinário necessário para a expansão, bem 

como a contratação de funcionários para a ampliação do negócio 



 

 

3  DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

A ideia de negócio nasceu de um caso de intolerância alimentar na família 

da empreendedora, e após alguns anos de paixão pela culinária sem glúten foi 

percebida a oportunidade do empreendimento. Observando o mercado, foi 

identificado um crescente interesse do público por produtos sem glúten e sem 

lactose, bem como por alimentos artesanais. A empresa iniciou-se, em primeira 

instância de maneira informal, em novembro de 2017, com base na utilização da 

infraestrutura doméstica para experimentação e teste de uma possível demanda, 

mantendo esta forma de produção até os dias de hoje. 

Atualmente, a empresa oferece bolos sob encomenda e a pronta entrega, 

para celíacos e intolerantes à lactose, bem como adeptos a uma alimentação mais 

saudável. Os bolos são produzidos prezando pela qualidade e segurança, 

totalmente livres de contaminação cruzada, dedicados a satisfazer o paladar e a 

necessidade dos clientes 

O negócio já possui páginas no Facebook e Instagram para divulgar seus 

bolos, receber pedidos de encomendas e enviar cardápio e preço dos produtos. 

A estrutura física atual de produção é de aproximadamente 11m², situada no 

bairro Serraria, no município de São José, equipada com armário para 

armazenamento de embalagens e matérias-primas, fogão, forno, geladeira, balcão 

de mármore com pia e mesa de uso residencial. Como a estrutura disponível é 

apenas para a produção dos bolos, no momento não é possível receber os clientes 

por não dispor de espaço adequado. Por isso, atualmente a empresa trabalha 

apenas com entregas e retiradas, sem opção de consumo no local. 

O público-alvo são pessoas físicas, de todas as idades, mas principalmente 

os celíacos, intolerantes a lactose e pessoas que são adeptas a uma alimentação 

mais saudável e que morem nas região da Grande Florianópolis. 

 



 

 

4  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo visa abordar conceitos teóricos acerca dos assuntos 

relacionados ao trabalho, tais como empreendedorismo, plano de negócio e suas 

etapas, para uma melhor compreensão do tema proposto. 

 

4.1  EMPREENDEDORISMO 

 

Empreendedorismo é um termo muito utilizado no âmbito empresarial e 

comumente relacionado à inovação, rendendo variados conceitos e visões acerca do 

tema. Dolabela (2008, p. 25), coloca que o “empreendedorismo não é um tema novo 

ou modismo, existe desde sempre, desde a primeira ação humana inovadora, com o 

objetivo de melhorar as relações do homem com os outros e com a natureza.” O 

empreendedorismo desperta o desejo de sanar problemas reais na vida das 

pessoas e por isso é um tema tão relevante.  

Drucker (1998) enxerga os empreendedores como exploradores das 

oportunidades que se originam das mudanças tecnológicas. Ou seja, na visão do 

autor, o empreendedor vai ao encontro da mudança e a transforma em utilidade. Em 

concordância, Dornelas (2008, p. 22) diz que "Empreendedorismo é o envolvimento 

de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de idéias em 

oportunidades. E a perfeita implementação destas oportunidades leva à criação de 

negócios de sucesso".  

Dolabela (1999, p. 68) define o empreendedor como sendo: “alguém que 

define por si mesmo o que vai fazer e em que contexto será feito. Ao definir o que 

vai fazer, ele leva em conta seus sonhos, desejos, preferências, o estilo de vida que 

quer ter. Desta forma, consegue dedicar-se intensamente, já que seu trabalho se 

confunde com o prazer”. O empreendedorismo traz benefícios tanto para o 

empreendedor que consegue realizar seus sonhos por meio do seu trabalho como 

para toda a sociedade que ganha empresas capazes de melhorar diversos aspectos 

no que tange às necessidades do homem.  

De acordo com Longenecer, Moore e Petty (1997, p.3): 

 

Empreendedores são os heróis populares da moderna vida empresarial. 
Eles fornecem empregos, introduzem inovações e estimulam o crescimento 



 

 

econômico [...] são vistos como energizadores que assumem riscos 
necessários em uma economia em crescimento e produtiva [...]. 

 

Evidenciando o destaque que os empreendedores têm perante o seu 

negócio, Cunha e Ferla (1997, p.16) afirmavam que "ser empreendedor não é a 

mesma coisa que ser empresário [...] apenas uma parcela dos empresários é 

constituída por legítimos empreendedores, aqueles que disputam e sabem vencer o 

jogo". A vontade de fazer mais e melhor é característica nata dos empreendedores. 

Além disso, “a função do empreendedorismo em promover o 

desenvolvimento econômico é mais abrangente que um simples incremento da 

produção e da renda per capita; institui mudanças tanto na estrutura do negócio, 

quanto na sociedade” (HISRICH & PETER, 2004). 

 

4.1.1  A importância do incentivo ao empreendedorismo 

 

Segundo Jackson e Rodkey (1994 apud Soumodip Sarkar, 2007, p. 80): 

 

A presença de atitudes empreendedoras entre a população pode ser um 
indicador importante das potencialidades dos empreendedores. Áreas com 
uma maior proporção de pessoas que estejam disponíveis para tomar riscos 
financeiros ou que pensam que pode ser fácil iniciar um negócio de 
sucesso, podem mostrar maiores taxas de criação de empresas 
simplesmente por que a região tem mais pessoas que estão dispostas a 
iniciar um negócio. Contudo, atitudes em favor do empreendedorismo são 
menores em áreas dominadas por grandes organizações.  

 

De acordo Soumodip Sarkar, (2007, p. 76) “Apesar dos traços 

empreendedores serem mais prevalentes em alguns indivíduos do que noutros, o 

empreendedorismo pode ser promovido, onde os traços empreendedores podem 

florescer”.  

Nas visões dos diferentes autores, fica evidenciado que o empreendedor é 

primordial para o processo de desenvolvimento econômico, e que não há, portanto, 

desenvolvimento de mercado sem o sustento do empreendedorismo. 

Empreendedores fazem acontecer a evolução a todo momento, em todos os cantos 

do mundo e em diferentes situações, mas existem pessoas que possuem 

características marcantes de um espírito empreendedor, e que utilizam todo o 

potencial em novos mercados e negócios. Para isso, é essencial realizar o 

planejamento do empreendimento, por meio de um Plano de Negócio. 



 

 

 

4.2  PLANO DE NEGÓCIOS 

 

O Plano de negócio é uma ferramenta indispensável para avaliar a 

viabilidade econômico-financeira de um possível empreendimento e deve servir 

como um guia para o empreendedor, de forma a evitar um caminho que o levará ao 

fracasso. Para Dolabela (1999, p. 207), o plano de negócio é uma ferramenta de 

diminuição de riscos que possibilita a síntese das informações obtidas no mercado, 

e a comunicação do empreendedor com os parceiros e investidores. 

 

Um plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos 
de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos 
sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de 
negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de 
cometê-los no mercado. (ROSA, 2013, p. 13). 

 
Segundo Chiavenato (2008, p. 135), “todo novo empreendimento deve ser 

visualizado do ponto de vista de um plano de negócio completo e que contenha 

todos os elementos importantes para caracterizá-lo adequadamente”.  

 

O Plano de negócio movimenta todos os aspectos do novo 
empreendimento. Ele representa um levantamento exaustivo de todos os 
elementos que compõem o negócio, sejam internos - o que deverá ser 
produzido, como, onde, quanto - sejam externos - para quem produzir, qual 
é o mercado, quais são os concorrentes, etc. (CHIAVENATO, 2008, p. 134)  

 

Portanto, o plano de negócio deve descrever de forma clara e objetiva todos 

os aspectos operacionais, financeiros e mercadológicos do empreendimento 

proposto, para os próximos anos. Chiavenato (2008, p. 135) detalha 

minuciosamente esses aspectos em: “a natureza jurídica do negócio, a estrutura 

organizacional da empresa, os relatórios financeiros simulados, um plano estratégico 

e um plano operacional”.  

O Plano de Negócios trata-se de algo tão importante para quem está 

montando um negócio que deve ser utilizado como o aparelho de medir pressão do 

médico, o martelo do carpinteiro ou o código civil do advogado, é um instrumento 

que ajuda ao empreendedor à enfrentar obstáculos e mudanças de mercado ou no 

próprio negócio. (DOLABELA, 1999). Ele se assemelha a um plano de vôo: indica o 

início, o meio e o fim de uma viagem e deve levar em conta todos os acidentes de 



 

 

percurso, a influência do clima externo e as possíveis turbulências do caminho. 

(CHIAVENATO, 2008, p. 140) Por isso, executar um plano de negócios dá ao 

empreendedor maior segurança. 

Para o administrador é um instrumento de trabalho essencial para além de 

dar um norte nos primeiros passos de uma empresa servir também como um 

documento para mostrar a possíveis investidores, apresentar muito bem a sua ideia 

e despertar o interesse dos mesmos. 

 

4.2.1  A importância do plano de negócio para o empreendedor 

 

Segundo Dornelas (2001) “o trabalho do administrador ou a arte de 

administrar concentra-se nos atos de planejar, organizar, dirigir e controlar”. E o 

empreendedor, de acordo novamente com ele, “é aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos 

calculados”. O empreendedor tem a vontade de executar um negócio que o 

destaque e o faça realizado com o trabalho, tendo assim já uma parte importante 

para aplicação do negócio, o entusiasmo e fascinação. O plano de negócios dará a 

ele uma visão estratégica e crítica de áreas que são essenciais em cada empresa, 

como financeiro, marketing, operacional, entre outros setores que talvez não fossem 

sequer passar pela cabeça do empreendedor no momento de empolgação, mas que 

certamente fariam falta em determinada fase da empresa. 

O plano irá ajudá-lo a concluir se sua ideia é viável e a buscar informações 

mais detalhadas sobre o seu ramo, os produtos e serviços que irá oferecer, seus 

clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, sobre os pontos fortes e 

fracos do seu negócio. Ao final, seu plano irá ajudá-lo a responder a seguinte 

pergunta: “Vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio?” (ROSA, 2013, p. 

14). Para o empreendedor ter ao menos uma prévia do que irá encontrar no 

mercado traz segurança e mais do que isso, analisa a viabilidade de entrar em um 

negócio tentando reduzir os riscos que ele pode ter.  

Elaborando pessoalmente o seu plano de negócio, você tem a oportunidade 

de preparar um plano sob medida, baseado em informações que você mesmo 

levantou e nas quais pode depositar mais confiança. Quanto mais você conhecer 

sobre o mercado e sobre o ramo que pretende atuar, mais bem-feito será seu plano. 

(ROSA, 2013, p. 15). O entendimento do mercado, do negócio, de seus 



 

 

concorrentes e da sua possível viabilidade torna o plano de negócio algo 

indispensável para um empreendedor que pensa na sua empresa como um 

investimento de médio a longo prazo. 

 

4.2.2  A quem se destina o plano de negócio 

 

O Plano de Negócio passou a ser a principal ferramenta de gestão para 
qualquer tipo de empreendimento, uma vez que serve como cartão de visita 
da empresa e como meio de apresentação de maneira concisa induzindo a 
diferentes 14 respostas dependendo de pra quem será apresentado, sendo 
que alguns possíveis públicos para o Plano de Negócios são incubadoras 
de empresas que tem por objetivo tornar empresas incubadas, parceiros 
para estratégias conjuntas, bancos para aprovação de financiamentos, 
investidores e empresas de capital de risco para aprovação de projetos, 
pessoas jurídicas e outros interessados. (DOLABELA, 1999). 

 

O plano de negócios, portanto, não é destinado apenas ao empreendedor 

para que ele analise a viabilidade e planeje o negócio, mas também para possíveis 

investidores, incubadoras, clientes, sócios e todos os stakeholders envolvidos. O 

documento também dá segurança a quem deseja investir no negócio e responde 

possíveis dúvidas em relação ao mercado e dá maior visão crítica sobre quão 

promissor o negócio pode ser, ajudando assim na tomada de decisão de todos os 

lados. 

 

4.2.3  Tipos e tamanhos sugeridos do plano de negócio 

 

Degen (1989) afirma que: “o conteúdo do plano de negócio depende do seu 

objetivo, da originalidade e, sobretudo, do tipo do negócio [...] por isso, o plano de 

negócio acaba sendo e deve ser um documento extremamente personalizado.”  

 

Não existe um tamanho ideal ou número exato de páginas. O que se 
recomenda é escrever o plano de negócios de acordo com a necessidade 
do público-alvo. Se um leitor for gerente de banco ou um investidor, por 
exemplo, ele dará mais ênfase para a parte financeira do plano. Caso o 
leitor seja uma instituição de fomento ou governamental, esta enfocará por 
que se está requisitando a quantidade de recursos solicitada, em que será 
aplicada e como a empresa retornará o capital investido. Se for um parceiro, 
este atentará mais para a análise de mercado e oportunidade de grandes 
lucros. Para um fornecedor, será mais importante a saúde financeira da 
empresa, sua carteira de clientes, a taxa de crescimento do negócio. Enfim, 
é importante ressaltar novamente que a estratégia e a quantidade de 
páginas do plano de negócios dependerão de qual será o seu público-alvo. 
Como exemplos, encontram-se a seguir descrições de alguns tipos e 
tamanhos de planos de negócios. (Jian, 1997 apud, DORNELAS, 2001, p. 



 

 

95) 

 

• Plano de negócios completo 

 

É utilizado quando se pleiteia uma grande quantidade de dinheiro ou quando 

se precisa apresentar uma visão completa do seu negócio. Pode variar de 15 a 40 

páginas, mais material anexo. (DORNELAS, 2001, pg. 96) 

 

• Plano de negócio resumido  

 

É utilizado quando necessita-se apresentar algumas informações resumidas 
a um investidor, por exemplo, com o objetivo de chamar a atenção para que 
ele lhe requisite um plano de negócio completo. Deve mostrar os objetivos 
macros do negócio, investimentos, mercado e retorno sobre o investimento 
e focar as informações específicas requisitadas. Geralmente varia de dez a 
15 páginas. (DORNELAS, 2001, pg. 96) 

 

• Plano de negócio Operacional 

 

É muito importante para ser utilizado internamente na empresa pelos 
diretores, gerentes e funcionários. É excelente para alinhar os esforços 
internos em direção aos objetivos estratégicos da organização. Seu 
tamanho pode ser variável e depende das necessidades específicas de 
cada empresa em termos de divulgação junto aos funcionários. 
(DORNELAS, 2001, pg. 96) 

 

4.2.4  Etapas do plano de negócio 

 

4.2.4.1  Plano financeiro  

 

O planejamento financeiro é estabelecido projetando-se as demonstrações 
contábeis de uma empresa, estimando a posição econômico-financeira mais 
aproximada possível do que é esperado, podendo prever as várias 
dificuldades de liquidez ou rentabilidade insuficientes, objetivando contorná-
las previamente. Da mesma forma, as decisões financeiras (investimento, 
financiamento e distribuição de dividendos) poderão ser mais eficientemente 
formuladas quando se tem uma visão prospectiva da posição financeira da 
empresa (Martins e Assaf Neto, 1991). 

 
O Plano financeiro é a parte que detalha os recursos financeiros necessários 

para o empreendimento, preocupando-se em obter o melhor lucro possível com o 

investimento, bem como sua liquidez. Para Chiavenato (2008, p. 224), “tendo esses 

dois objetivos em mente, o empreendedor pode tocar tranquilamente suas finanças”.  



 

 

Nesta etapa, deve ser determinado então, o investimento total em recursos 

para que a empresa comece a funcionar, formado por investimentos fixos, capital de 

giro e investimentos pré-operacionais. 

 

O investimento fixo corresponde a todos os bens que você deve comprar 
para que seu negócio possa funcionar de maneira apropriada” (SEBRAE, p. 
66). Já o capital de giro “é o montante de recursos necessário para o 
funcionamento normal da empresa, compreendendo a compra de matérias-
primas ou mercadorias, financiamento das vendas e o pagamento das 
despesas” (SEBRAE, p. 69). E os investimentos pré-operacionais são “os 
gastos realizados antes do início das atividades da empresa, isto é, antes 
que ela abra as portas e comece a vender (SEBRAE, p. 78). 

 

Fluxo de Caixa 

 

Segundo Dornelas, o Fluxo de Caixa é a principal ferramenta de 

planejamento financeiro do empreendedor, sendo que um fluxo de caixa bem feito 

pode evitar o pagamento de juros e até mesmo gerar renda. O fluxo de caixa 

normalmente é feito de forma temporal, pode ser semanalmente, mensalmente ou 

trimestral, lembrando que empresas que estão expostas à sazonalidade de seus 

produtos devem ficar bastante atentas a isso e, além da divisão temporal, faz-se 

uma divisão pelas categorias: receitas com vendas, custos e despesas variáveis, 

custos e despesas fixas. Isso dá ao empreendedor maior clareza sobre as finanças 

da sua empresa.  

 

Ponto de equilíbrio 

 

No começo de um negócio pode ser arriscado pensar em obter lucro, o 

empreendedor precisa estar preparado para alguns casos que demandem 

investimentos inesperados, porém, todos os estudos de um plano de negócios deve 

auxiliar para que a empresa busque a maior chance de ter saúde financeira desde o 

princípio. Por isso, uma boa perspectiva é estimar chegar ao seu ponto de equilíbrio 

o quanto antes, que segundo Dolabela (1999) corresponde ao nível de faturamento 

em que a empresa possa cobrir todos os seus custos atingindo seu lucro 

operacional igual a zero, sendo que acima disso será considerado lucro e abaixo 

prejuízo. Para calcular o ponto de equilíbrio em faturamento, é necessário utilizar as 



 

 

seguintes fórmulas. 

 

                         PE =                Custo Fixo Total 

                                   Índice da Margem de Contribuição (*) 

 

(*) Obs.: Índice da Margem de Contribuição = Margem de Contribuição (Receita 

Total – Custo Variável Total)/Receita Total 

 

Prazo de retorno do investimento ou Payback 

 

Um ponto que deve-se tomar como atenção é o momento em que o 

investimento inicial será recuperado, o payback, que segundo Dornelas (1999) é o 

tempo necessário para recuperar o dinheiro investido pelo empreendedor no novo 

negócio por meio de entradas de caixa. Saber essa informação é importante para 

que o empreendedor possa dar uma real ideia aos possíveis investidores e até 

mesmo aos sócios e stakeholders de quando irão recuperar o investimento inicial. 

Isso também dá maior segurança no momento de investir, pois há uma projeção 

para que as entradas no caixa aconteçam. O Payback é calculado por meio da 

seguinte fórmula. 

 

                                    Payback = Investimento total 

                                                         Lucro líquido 

 

4.2.4.2  Plano de marketing 

 

Uma das partes mais importantes de um plano de negócios é o plano de 

marketing, pois de nada vale criar um produto ou serviço bom, se não souber como 

inseri-lo no mercado e atrair consumidores para comprá-lo. É por intermédio do 

marketing que o consumidor adquire o serviço ou produto com as características 

desejadas e no momento em que necessita, por isso essa área é considerada como 

a principal ligação entre o cliente e o empreendedor. 

De acordo com Chiavenato (2008, p. 202), o marketing e seus componentes 

- a criação e o desenvolvimento de produtos ou serviços, a localização e distribuição 

deles, a promoção, o preço, a propaganda e a embalagem - devem estar sempre 



 

 

orientados para atender as necessidades e expectativas do cliente. 

Contudo, o mercado de clientes é finito e mutável. Ele tem um certo tamanho 

e até pode ser aumentado se você reduzir custos e oferecer preços mais baixos 

para ampliar o número de clientes potenciais e reais. (CHIAVENATO, 2008, p. 201) 

Essas estratégias devem ser definidas no Plano de marketing, que de 

acordo com Dolabela (2008, p. 138), é constituído pela análise de mercado e pela 

estratégia de marketing, sendo a primeira orientada para conhecer os clientes, 

concorrentes, fornecedores e os ambientes externo e interno, e a segunda, voltada 

para planejar a forma pela qual a empresa colocará o produto no mercado, de forma 

a aumentar suas chances de sucesso. 

 

Análise de mercado  

 

Segundo Dolabela (1999) deve-se observar as oportunidades e ameaças 

nos aspectos demográficos, econômicos, legais, políticos, tecnológicos e culturais. 

Avaliar a suscetibilidade do negócio a intervenções governamentais, novas leis e 

regulamentações. Análise dos consumidores, mudanças na pirâmide etária, cultura e 

a influência que isso teria sobre as vendas. 

São diversos aspectos que precisam ser analisados para que se tenha maior 

chance de sucesso no negócio e evidencia-se a importância de cada um deles na 

fala do autor. O plano de negócios permite que o empreendedor não fique 

desamparado frente às principais possibilidades de insucesso quando inicia-se um 

negócio. É uma precaução que pode impedir o fracasso do empreendimento e 

aumentar as chances de sucesso do mesmo.  

Uma avaliação importante a se fazer na etapa de análise de mercado é a 

apuração sobre os concorrentes, Dolabela (1999) afirma que deve ser feita uma 

pesquisa direta com os gerentes das principais concorrentes possibilitando a coleta 

de informações específicas sobre produção, custo, margem e promoção.  

 

Observa-se que os empreendedores ignoram a realidade da concorrência e 
acabam não dando muita atenção para isso, mas as empresas concorrentes 
existentes sempre devem ser estudadas, pois o gestor precisa saber como 
está seu concorrente no mercado, quais são suas forças e fraquezas, quais 
os produtos que ele mais vende, sempre pensando que ele poderá seguir 
em frente, tendo outras ideias. (LONGENECKER, MOORE e PETTY, 1997) 

 



 

 

Segundo Hisrich, Peters e Shepherd (2009), o empreendedor deve exaurir 

todas as fontes secundárias gratuitas, tais como pesquisa em jornais, revistas 

comerciais, bibliotecas, órgãos governamentais e internet, documentando a 

estratégia atual de cada um dos fortes concorrentes.  

Usando a tecnologia ao favor do empreendedor é possível fazer a pesquisa 

sobre os concorrentes pela internet, por exemplo. Analisar novas empresas que 

estão surgindo, empresas mais consolidadas no mercado e extrair o que cada uma 

delas tem a oferecer de mais inovador e interessante do ponto de vista 

mercadológico, tanto para o empreendedor, quanto para o cliente. 

Para o empreendedor é importante saber algumas informações sobre os 

seus clientes, para garantir que o negócio tenha chance de ser rentável. Algumas 

perguntas devem ser respondidas portanto, segundo Dolabela (1999, p. 151), sendo 

elas: “Qual o tamanho da clientela-alvo? Quantas pessoas estariam interessadas em 

comprar o produto? Qual a demanda, em quantidade, pelo produto? Qual o perfil de 

tais consumidores? Quais os hábitos de compra dos consumidores? Como eles 

gostariam que o produto chegasse até eles?” 

Ter uma visão mais assertiva em relação ao público-alvo dá ao 

empreendedor a chance de ser mais firme em suas ações, evitar retrabalho, 

elaborar uma comunicação mais eficiente, se conectar com o seu possível público 

de uma forma mais empática. Com essa estrutura mais clara, a tendência é que o 

início do negócio não conduza expectativas desalinhadas com os resultados que 

serão alcançados. 

 

Estratégias de Marketing 

 

Segundo Limeira, (2003, p. 5), “as estratégias de marketing são: 

segmentação, diferenciação, posicionamento e as táticas do composto de marketing 

(produto, preço, promoção e ponto de distribuição)”. Estas estratégias se bem 

definidas, se tornam um instrumento de vendas eficaz, capaz de atender as 

necessidades e desejos dos clientes. 

O composto de marketing, também conhecido como mix de marketing, “é 

uma ferramenta clássica para ajudar a planejar o que oferecer e como oferecer aos 

consumidores. Basicamente, existem quatro Ps: produto, preço, ponto de venda e 



 

 

promoção” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

 

A projeção de vendas da empresa está diretamente ligada à estratégia de 
marketing estabelecida, pois depende de como o produto será posicionado 
no mercado, qual será sua política de preços, as promoções e os canais de 
venda que serão utilizados e, ainda, como o produto chegará ao cliente 
(DORNELAS, 2012, p.158).  

 

O plano de marketing é o instrumento central para direcionar e coordenar o 

esforço de marketing. Ele funciona em dois níveis: estratégico e tático. O plano de 

marketing estratégico estabelece os mercados-alvo e a proposta de valor que será 

oferecida [...]. O plano de marketing tático especifica as táticas de marketing, 

incluindo características do produto, promoção, comercialização, determinação do 

preço, canais de venda e serviços (Kotler; Keller, 2006, p.41). Segundo Kotler; Keller 

(2006, p.58) “Um plano de marketing é um documento escrito que resume o que o 

profissional de marketing sabe sobre o mercado e que indica como a empresa 

planeja alcançar seus objetivos”. 

Entender melhor o público e ter clareza em relação ao produto e/ou serviço 

que a empresa quer focar, torna a tarefa de comunicação mais eficiente e eficaz. 

Quando o marketing consegue trazer os consumidores que a empresa quer atingir, 

ou seja, seu público alvo, as chances de convertê-los em cliente tende a ser maior. 

 

O Plano de Marketing é uma ferramenta de gestão que deve ser 
regularmente utilizada e atualizada, pois permite analisar o mercado, 
adaptando-se as suas constantes mudanças e identificando tendências. Por 
meio dele você pode definir resultados a serem alcançados e formular 
ações para atingir competitividade. (GOMES, p. 10, 2005). 

 

Tendo em vista as afirmações dos autores e a importância do plano de 

marketing para guiar as estratégias da empresa, evidencia-se a necessidade de 

algumas definições nessa etapa, como definir os produtos e/ou serviços principais 

do negócio. O valor que será cobrado levando em consideração os custos 

envolvidos e também levando em consideração o retorno financeiro desejado; As 

estratégias promocionais, que vão permitir sua empresa a construção da marca, 

aumento de vendas e fidelização de clientes; A estrutura de comercialização, ou 

seja, a forma e os canais que permitirão que seu produto e/ou serviço chegue aos 

consumidores, bem como a melhor localização para a instalação de seu negócio, 

evidenciando o fundamento da escolha.  



 

 

 

4.2.4.3  Plano operacional 

 

No plano operacional são definidos o local onde a empresa será instalada e 

seu layout, bem como o detalhamento de todo o processo produtivo e rotinas 

administrativas. O propósito desta etapa é alinhar os esforços internos aos objetivos 

estratégicos do negócio. 

Dornelas (2005) diz que deve apresentar as ações que a empresa planeja 

em seu sistema produtivo e o processo de produção, indicando o impacto que essas 

ações terão em seus parâmetros de avaliação de produção, devendo conter 

informações operacionais atuais.  

 

A elaboração do plano apresenta as ações que a empresa está planejando 
em seu sistema produtivo, ou seja, para desempenhar o trabalho para o 
qual ela foi criada. Deve conter informações operacionais atuais e previstas 
de fatores como: layout, percentual de entregas, desenvolvimento de 
produto ou serviço e lucratividade (LONGENECKER, MOORE e PETTY, 
1997). 

 

Localização 

 

Para definir a localização do negócio, o empreendedor deve fazer uma 

pesquisa de mercado, avaliando informações relevantes, tanto do seu público-alvo 

como de seus concorrentes e ficar atento, pois os fatores que influenciarão na 

decisão de localização da empresa podem sofrer alteração ao longo do tempo, por 

isso os custos e as consequências devem ser considerados em longo prazo também 

(ROCHA, 2018). O autor cita quatro componentes que são essenciais para o 

sucesso do empreendimento: 

➢ Os clientes: atendendo os produtos e serviços nas especificações 

corretas; 

➢ Os empreendedores: oferecendo o retorno aos investimentos; 

➢ Os empregados: dando as condições adequadas de trabalho e 

valorização para que os mesmos dêem à produtividade programada; 

➢ A comunidade: para que se sintam plenamente integrada ao meio onde 

a empresa está inserida. 

 



 

 

Arranjo físico (layout) 

 

Rocha (2008) afirma que arranjo físico é a atividade feita para organizar 

fisicamente os recursos de transformação e aqueles que ocupam espaço dentro de 

um ambiente de trabalho. É a forma como estão organizadas as máquinas, 

equipamentos, pessoas, materiais, produtos, entre outros.  

O layout é importante para que a empresa tenha uma estrutura mínima 

necessária, além de permitir que haja um melhor aproveitamento do espaço e 

produtividade dos seus funcionários, que podem se deslocar mais facilmente e 

garantir que o processo tenha um fluxo mais fluído.  

 

Fluxograma de processos 

 

Os gestores possuem muitas dificuldades em controlar os processos de 

forma fácil de ser entendida, onde as respostas sejam transparentes e a ação 

gerencial se mostre de forma clara e simples. Então foi com esse objetivo que 

surgiram várias ferramentas de trabalho, que auxiliam nos controles, para uma 

melhor qualidade dos serviços, dentre elas o fluxograma (ROCHA, 2008).  

O fluxograma “é o registro gráfico das operações, composto também pelos 

transportes, inspeções, demora e estoques, na sequência em que ocorrem, 

definindo um fluxo de trabalho” (ROCHA, p. 299). 

 

Compras 

 

Longenecker, Moore e Petty (1997) afirmam que "o objetivo de compras é 

obter materiais, mercadorias e equipamentos, e serviços necessários para atender 

as metas de produção e/ou marketing". Dessa forma, a empresa minimiza a chance 

de ter muito estoque ou não suprir a demanda de vendas. 



 

 

5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo serão descritos os métodos e procedimentos utilizados para a 

realização do presente estudo, bem como as limitações que fazem parte desta 

pesquisa. 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Segundo Gil (2008), a pesquisa aplicada possui como característica 

essencial o interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos 

conhecimentos voltados à uma realidade circunstancial. Portanto, do ponto de vista 

de sua natureza, considera-se esta pesquisa como sendo aplicada, pois os 

conhecimentos obtidos servirão de base para o Plano de Negócios, e estão 

diretamente voltados à aplicação no ambiente organizacional. 

Ainda de acordo com Gil (2008), o trabalho em questão é classificado 

como pesquisa descritiva, pois objetiva descrever as características de determinada 

população ou fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis. A pesquisa 

descritiva também envolve a utilização de técnicas padronizadas para coletar os 

dados, como questionários e observação, e geralmente assume a forma de 

levantamento. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, considera-se essa pesquisa 

como bibliográfica, pois sua fundamentação teórica é realizada por meio de 

materiais já elaborados. 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

“A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 2008).” 

Ainda sobre os procedimentos técnicos, a pesquisa realizada é de 

levantamento e estudo de campo, pois envolve a análise sobre uma determinada 

amostra da população, cujo comportamento se deseja conhecer, por intermédio do 



 

 

questionamento e observação diretos. Basicamente, o levantamento será realizado 

com o público alvo, e o estudo de campo com os possíveis concorrentes e 

fornecedores do futuro empreendimento. 

 

5.2  COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa em questão é considerada tanto quantitativa como qualitativa.  

De acordo com Demo (2002, p.7), “a ciência prefere o tratamento quantitativo 

porque ele é mais apto aos aperfeiçoamentos formais: a quantidade pode ser 

testada, verificada, experimentada, mensurada”. Já a pesquisa qualitativa, segundo 

Vilela (2011), tem o objetivo de interpretar o fenômeno que observa e realizar a 

descrição, a compreensão e o significado. Portanto, busca-se compreender os 

valores e as percepções das pessoas a fim de adquirir novos conhecimentos. 

A coleta de dados da pesquisa quantitativa foi realizada por meio de um 

questionário estruturado aplicado ao público alvo do estudo, o que resultou na 

Pesquisa de Mercado. Enquanto a coleta da pesquisa qualitativa se deu por meio da 

observação, a fim de realizar um estudo sobre os possíveis concorrentes e 

fornecedores do futuro empreendimento.  

O questionário foi estruturado com 28 questões objetivas e aplicado por 

meio da ferramenta eletrônica Google Docs, após validação em pré-teste 

realizado com 10 pessoas. O período de coleta do questionário foi entre 3 à 

14 de abril de 2019, onde obteve-se 266 respostas. Destas, 66 pessoas não 

residiam na área de atuação da empresa, portanto, foram retiradas da 

pesquisa para não influenciarem, finalizando a amostra em 200 respondentes. 

 

5.3  ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a pesquisa quantitativa será realizada a análise estatística por meio de 

medidas estatísticas descritivas e cruzamentos dos dados com o auxílio da 

ferramenta excel, e para a pesquisa qualitativa, uma análise descritiva. 

 

5.4  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Considerando que a empresa pode atender a consumidores de Florianópolis 



 

 

e região, por causa da sua estrutura de entrega a pesquisa delimita-se a essa 

população. São as cidades de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu que 

totalizam 971.621 habitantes, de acordo com o IBGE (2018). Para o cálculo da 

amostra, utiliza-se a seguinte fórmula. 

 

Fórmula amostral 

 

 

Fonte: BARBETTA (2004) 

N = Tamanho da amostra 

Eo = erro amostra tolerável 

 

De acordo com os dados e método exibido, considerando um erro amostral 

de 8%, tem-se a amostra de 156 questionários estruturados na pesquisa de 

mercado. 



 

 

6  AVALIAÇÃO DO SETOR 

 

6.1  MERCADO DE BOLOS SEM GLÚTEN E LACTOSE 

 

A quantidade de pessoas celíacas no Brasil é grande, entretanto não existe 

um número exato. Em 2006, foi criada a Federação Nacional das Associações de 

Celíacos do Brasil (FENACELBRA) com a finalidade de integrar, coordenar e 

representar as pessoas celíacas a nível nacional e internacional. Segundo a 

FENACELBRA (2017)1, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas no Brasil 

sejam afetadas pela doença celíaca. 

Já sobre intolerância a lactose, estima-se que 60% a 70% da população 

mundial apresenta algum nível de dificuldade de digestão ou debilidade da enzima 

lactase. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha2, 35% da população 

com idade acima de 16 anos no Brasil possui algum nível de intolerância a lactose, 

ou seja, cerca de 53 milhões de pessoas.  

A Gluten-Free Certification Organization (GFCO) é um programa voluntário, 

criado em 2005 pela SGS, responsável por um dos principais selos de certificação 

Gluten Free no mundo, o programa líder na verificação de qualidade, integridade e 

pureza desses produtos tendo certificado cerca de 900 empresas, em 29 países. 

O mercado de produtos sem glúten e sem lactose vem ganhando espaço 

progressivamente. Muitas vezes, os consumidores escolhem esse tipo de produto 

pelo fato de ser mais saudável e não por necessidade. Alguns fabricantes desses 

produtos têm registrado aumento de demanda de até 50% em suas linhas, de 

acordo com o artigo da Associação de Supermercados de Brasília, ASBRA. Esse 

crescimento de mercado já é notável em uma padaria que vende apenas produtos 

glúten free, seus fundadores reconhecem que a cada ano o faturamento cresce em 

média 20%3, ela fica localizada na Lagoa da Conceição. 

 

                                                 
1 SEBRAE - Alimentos Sem Glúten Nutrem Pequenos Negócios 
http://www.sebraemercados.com.br/alimentos-sem-gluten-nutrem-pequenos-negocios/ 
2 Instituto Noa - Intolerância à lactose atinge 35% dos brasileiros https://www.institutonoa.org/single-
post/2017/07/13/Intoler%C3%A2ncia-%C3%A0-lactose-atinge-35-dos-brasileiros 
3 Diário Catarinense - Mercado de alimentação saudável deve crescer 4,41% ao ano até 2021 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/04/mercado-de-alimentacao-saudavel-deve-crescer-4-
41-ao-ano-ate-2021-9775279.html 
 

http://www.sebraemercados.com.br/alimentos-sem-gluten-nutrem-pequenos-negocios/
https://www.institutonoa.org/single-post/2017/07/13/Intoler%C3%A2ncia-%C3%A0-lactose-atinge-35-dos-brasileiros
https://www.institutonoa.org/single-post/2017/07/13/Intoler%C3%A2ncia-%C3%A0-lactose-atinge-35-dos-brasileiros
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/04/mercado-de-alimentacao-saudavel-deve-crescer-4-41-ao-ano-ate-2021-9775279.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/04/mercado-de-alimentacao-saudavel-deve-crescer-4-41-ao-ano-ate-2021-9775279.html


 

 

FIGURA 1 – Demanda por Produtos e Serviços sem Glúten no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima retrata uma pesquisa realizada em 2010, por Vera Paim e 

Cynthia Schuck, publicada na Revista Vida sem Glúten sob o título “O custo da 

Alimentação sem Glúten no Brasil, apresenta o crescimento do volume de buscas 

pelo termo ‘gluten free’ (‘sem glúten’) realizadas no Google nos últimos 5 anos. Esse 

mercado vem ganhando tanta força, que em um documento chamado “Tendências e 

Oportunidades para Investir em 2015”, o Sebrae apresenta a venda de produtos 

light, diet, sem glúten e sem lactose. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7  AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DO NEGÓCIO 

 

Nesta seção será realizada a parte do plano de negócio definido pelo 

Sebrae para verificar a viabilidade do empreendimento na região da Grande 

Florianópolis 

 

7.1  SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

7.1.1  Resumo 

 

O Plano de Negócio destina-se para uma empresa em construção do setor 

alimentício, sediada em São José, SC, a qual produz e comercializa bolos de 

produção artesanal sob o nome fantasia “Delicakes”. O diferencial dos produtos é a 

não-utilização e não contaminação por glúten e lactose, tornando o consumo adepto 

para uma dieta celíaca e ou restrita à lactose. Com o início de suas atividades no 

final do ano de 2017, os empreendedores estão atualmente passando pelo processo 

de formalização como empresa. 

A ideia de negócio nasceu por meio de um caso de intolerância alimentar na 

família empreendedora, sendo percebida, após alguns anos de paixão pela culinária 

sem glúten e equilibrada, como oportunidade de empreendimento. Observando o 

mercado, foi identificado um crescente interesse do público por produtos sem glúten 

e sem lactose, bem como por alimentos artesanais. A empresa iniciou-se, em 

primeira instância de maneira informal, em novembro de 2017, com base na 

utilização da infraestrutura doméstica para experimentação e teste de uma possível 

demanda, mantendo esta forma de produção até os dias de hoje. 

Atualmente, a empresa oferece bolos de tamanho individual, sob 

encomenda e a pronta entrega, para celíacos e intolerantes à lactose, bem como 

adeptos a uma alimentação mais saudável. Os bolos são produzidos prezando pela 

qualidade e segurança, totalmente livres de contaminação cruzada4, dedicados a 

satisfazer o paladar e a necessidade dos clientes/pessoas intolerantes. 

 

                                                 
4 A contaminação cruzada é a transferência de micróbios patogênicos, causadores de doença, de um 
alimento contaminado, que normalmente está cru, para um outro. 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/04/mercado-de-alimentacao-saudavel-deve-crescer-4-41-ao-ano-

ate-2021-9775279.html  

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/04/mercado-de-alimentacao-saudavel-deve-crescer-4-41-ao-ano-ate-2021-9775279.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/04/mercado-de-alimentacao-saudavel-deve-crescer-4-41-ao-ano-ate-2021-9775279.html


 

 

7.1.2  Dados da empreendedora 

 

Quadro 1 – Dados da empreendedora 

Nome: Marilúcia Bernadete Pereira 

Cidade: São José Estado: Santa Catarina 

Perfil (breve currículo):  
● Curso de bolos decorados em Chantilly nível 1 ministrado pela professora 

Andreia Rodrigues do “Gordices da Déia Bolos” 
● Evento de Introdução a culinária FIT realizado na Faculdade SENAC 

Florianópolis (carga horária 3 horas ) 
● Evento de Técnicas de vendas para alimentação realizado na Faculdade 

SENAC Florianópolis (carga horária 3 horas) 

Atribuições: Responsável por todas as atividades da empresa, de produção às 
atividades administrativas. 

 

7.1.3  Missão, visão e valores da empresa 

 

A empresa tem como missão oferecer produtos saborosos, livres de glúten e 

lactose, produzidos com qualidade e segurança, proporcionando melhor qualidade 

de vida para os consumidores. 

A visão da empresa é ser referência no setor de confeitaria sem glúten e lactose 

na região da Grande Florianópolis, oferecendo preços competitivos com alto padrão 

de qualidade e segurança alimentar. Para isso, terá como base os seguintes valores: 

respeito com nossos clientes e colaboradores; segurança alimentar; qualidade e 

sabor; melhoria contínua; responsabilidade social e ambiental. 

 

7.1.4  Setores de atividade 

 

O setor de atividade da Delicakes é o setor de comércio alimentício, no qual 

as empresas vendem produtos diretamente ao consumidor, que é o caso da 

Delicakes, ou compram da fábrica e vendem ao varejo. 

 

7.1.5  Forma Jurídica 

 

A forma jurídica da Delicakes é de MEI - Microempreendedor Individual, pois 



 

 

é constituída por apenas uma pessoa que trabalha por conta própria formalizada 

como pequeno empresário. 

 

7.1.6  Enquadramento tributário 

 

7.1.6.1  Âmbito Federal 

 

O Microempreendedor individual se enquadra como optante do Simples 

Nacional, que é um regime simplificado de recolhimento de impostos e contribuições 

aplicado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. O recolhimento é realizado em 

um valor fixo mensal de R$50,90 para as atividades de comércio e indústria, onde 

enquadra-se a Delicakes. 

 

7.1.7  Capital social 

 

Quadro 2 – Capital social 

 Nome do Sócio Valor (R$) % de 
participação 

Sócio 1 Marilúcia Bernadete Pereira de 
Aguiar 

 100,00 

Total   100,00 

 

7.1.8  Fonte de recursos 

 

Os recursos necessários para o início das atividades, são originários de 

recursos pessoais da proprietária. 

 

7.2  ANÁLISE DE MERCADO 

 

Para ter-se maior assertividade no mercado o empreendedor conta com uma 

ferramenta de pesquisa importantíssima, a pesquisa de marketing. Ela será um guia 

para o desenvolvimento do negócio, ajudando a analisar sua viabilidade, identificar 

as necessidades dos clientes e possíveis compradores. Essa pesquisa ajudará a 



 

 

mapear o seu público-alvo e também aperfeiçoar a empresa constantemente.  

Obteu-se 266 respostas na pesquisa de mercado que foi aplicada para a 

realização deste trabalho. Destas, 66 pessoas não residiam na área de atuação da 

empresa, portanto, foram retiradas da pesquisa para não influenciarem os 

resultados, já que a empresa não conseguirá atender a esse público. 

 

7.2.1  Estudo dos clientes 

 

Serão analisadas as respostas provenientes da pesquisa de mercado que 

tem relação com dados sociais, geográficos, demográficos e econômicos, entre 

outros pontos que caracterizam o comportamento de consumo com o objetivo de 

entender quais as características que se sobressaem em relação aos clientes do 

empreendimento. 

 

7.2.1.1  Perfil dos clientes 

 

A primeira pergunta foi destinada a entender sobre o hábito de consumo das 

pessoas em relação a bolos sem glúten e sem lactose. Do total de respostas, 

apenas 72 (36%) não consomem o produto em questão. Levando em consideração 

que essas pessoas não poderiam contribuir para listar melhorias para esse tipo de 

produto, já que não consomem, nós decidimos por retirá-las das próximas 

perguntas, depois da segunda questão, para que a pesquisa ficasse mais fidedigna 

aos consumidores que realmente são o público da empresa. 



 

 

Gráfico 1 – Hábito de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados primários 

 

Logo após, perguntou-se o motivo principal pelo qual as pessoas não 

consomem esses produtos, a fim de trazer informações importantes sobre a principal 

barreira que a empresa pode enfrentar com futuros e possíveis consumidores. A 

maioria (65,3%) alega não ter interesse ou necessidade de consumir esses 

produtos. Com isso, percebe-se a importância de informar aos consumidores sobre 

os ganhos para a saúde ao consumir-se produtos sem glúten e lactose. 

 

Gráfico 2 - Motivo de não consumir os produtos sem glúten/lactose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados primários 

Em relação ao sexo das pessoas que seguiram na pesquisa por conta de 

consumirem ou já terem consumido bolos sem glúten e lactose, obteve-se a 



 

 

configuração de 25,8% masculino e 74,2% feminino. 

 

Gráfico 3 - Sexo 

 
Fonte: Dados primários 

Em relação a idade, a maioria (53,1%) tem de 22 a 30 anos, seguido de 31 a 

40 anos (21,9%). 

Gráfico 4 - Faixa etária 

 

Fonte: Dados primários 

 

Em relação ao estado civil, a maioria é solteiro(a) (50,8%), seguido de 

casado(a) (43,8%). 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 5 - Estado Civil 

 

Fonte: Dados primários 
 

A maioria dos respondentes, 32,3%, tem renda de 3 a 5 salários mínimos 

(R$2994,01 a R$4990,00) e 30,6% tem renda entre 1 a 3 salários mínimos 

(R$998,00 a R$2994,00). 

 

Gráfico 6 - Renda Salarial 

 

Fonte: Dados primários 

 
Em relação a cidade onde moram, a maioria (76,6%) respondeu ser de 

Florianópolis, seguido por São José (18%). Isso deve-se pela área que usamos para 

divulgar a pesquisa, em fóruns da Universidade Federal de Santa Catarina e grupos 

no Facebook de Celíacos e Intolerantes a lactose em Santa Catarina. 

 



 

 

Gráfico 7 – Cidade de residência 

 

Fonte: dados primários 

 

Um quarto dos respondentes tem a doença celíaca e um quarto também tem 

intolerância a lactose. Atingiu-se pessoas com a doença e também intolerantes pois 

a pesquisa foi divulgada em canais direcionados para as mesmas, além de 

divulgação em meios que não eram direcionados apenas a pessoas com essas 

restrições. 

 

Gráfico 8 - Doença celíaca 

 
Fonte: Dados primários 

 



 

 

Gráfico 9 - Intolerância à lactose 

 
Fonte: Dados primários 

 

Em relação a doença celíaca, pode-se perceber que a maioria dos 

respondentes (53,9%) conhece a doença celíaca e afirma que algum colega ou 

familiar tem a doença. Já 20,3% conhece a doença, mas não conhece alguém que 

tenha e 23,4% dos respondentes tem a doença celíaca. Apenas 2,3% afirmou que 

não conhece a doença, o que nos mostra que uma parcela pequena ainda não teve 

contato com a mesma.  

 

Gráfico 10 - Doença celíaca 

 

Fonte: Dados primários 

 
7.2.1.2  Comportamento dos clientes 

 

A maioria dos respondentes (68,8%) é o próprio responsável por adquirir os 

produtos sem glúten ou lactose. 



 

 

Gráfico 11 – Responsáveis pela compra 

 
Fonte: dados primários 

 

Em relação a frequência em que as pessoas costumam comprar bolos sem 

glúten e sem lactose percebe-se que uma parcela considerável tem costume em 

adquirir os mesmos, 72,2% compra ao menos 1 vez ao mês, e destes, 26,1% 

compram semanalmente. Esse dado mostra que há uma demanda recorrente pelos 

produtos, o que é muito animador para o negócio.  

 

Gráfico 12 – Frequência de compra 

 
Fonte: dados primários 

 

Em relação ao valor que as pessoas costumam gastar mensalmente com 

bolos, a grande maioria dos respondentes (75,8%) diz gastar até R$50,00, 10,9% de 

R$50,01 a R$65,00. É importante esse dado pois a empresa precisa projetar seu 



 

 

faturamento levando em consideração quanto as pessoas estão dispostas a gastar 

mensalmente com bolos. 

 

Gráfico 13 - Gasto mensal com bolos 

 

Fonte: dados primários 

 

No que se refere a bolos de tamanho individual (tamanho inglês), nota-se 

que a maioria das pessoas (39,1%) está disposta a pagar até R$10,00, seguido por 

pessoas que estão dispostas a pagar de R$10,01 a R$12,00 (33,6%). Apenas 1,6% 

dos respondentes está disposto a pagar mais do que R$20,00 por um bolo tamanho 

inglês, o que é um parâmetro muito importante no momento de definição do preço 

de venda do produto, mostrando que caso seja maior do que R$15,00 apenas 9,4% 

estaria disposto a pagar. 



 

 

Gráfico 14 - Valor disposto a pagar por bolo individual 

 

Fonte: dados primários 

 

Já em relação a um bolo de 20 fatias, a maioria (31,3%) está disposta a 

pagar até R$40,00, 25,8% está disposta a pagar de R$40,01 a R$45,00. Apenas 

15,6% estão dispostos a pagar mais do que R$50,00. Essa é uma informação 

também relevante para a validação do preço cobrado neste produto. 

Levando em consideração que cincos bolos individuais equivalem a um bolo 

de 20 fatias, não seria tão vantajoso para a empresa comercializar esse produto, já 

que apenas 15,6% dos clientes estão dispostos a pagar R$50,00 ou mais. 

 

Gráfico 15 - Valor disposto a pagar por bolo de 20 fatias 

 

Fonte: dados primários 

 



 

 

Quando questionadas em relação a forma como costumam pagar pelos 

produtos, a maioria (41,4%) respondeu cartão de débito e logo após cartão de 

crédito (32,8%). É inquestionável a necessidade de possuir uma máquina de cartão 

para que os clientes tenham a opção de crédito e débito. Poucas pessoas 

responderam que pagam com vale refeição e alimentação (2,3%), portanto esse é 

um método que a empresa pode verificar quando estiver mais estabelecida no 

mercado. 

Gráfico 16 - Forma de pagamento 

 

Fonte: dados primários 

 

Relativamente ao tamanho do bolo, a grande maioria (76,6%) diz optar pelo 

tamanho individual, o bolo inglês, que é hoje, o principal produto vendido na 

Delicakes, o que demonstra que faz sentido manter ele como o carro-chefe. O bolo 

com 20 fatias é o preferido de 21,1% dos respondentes e este também é um produto 

produzido pela Delicakes, mas como a empresa não tem ponto de venda, ele é feito 

apenas sob encomenda, assim como os bolos com mais de 20 fatias. 



 

 

Gráfico 17 - Preferência de tamanho 

 

Fonte: dados primários 

 

Referente ao momento da compra, a qualidade foi um fator considerado muito 

importante para 83,6% dos respondentes, é um requisito necessário que os produtos 

sejam de qualidade para que eles se sintam satisfeitos com a compra.  

Gráfico 18 - Importância da qualidade na decisão de compra 

 

Fonte: dados primários 

 
O preço também é um requisito importante, porém não se mosrou tão 

imprescindível quanto a qualidade do produto para os consumidores. Do total de 

respondentes, 47,7% diz ser muito importante o preço no momento da compra e 

30,5% diz ser importante.  



 

 

Gráfico 19 - Importância do preço na decisão de compra 

 

Fonte: dados primários 

 

No momento da compra, algo considerado importante por 56,3% das pessoas 

que responderam o questionário é o tamanho do bolo. Apenas 14,9% não considera 

essa uma característica relevante na hora de comprar o produto e para 28,9% essa 

é uma característica irrelevante.  

 

Gráfico 20 - Importância do tamanho do bolo na decisão de compra 

 

Fonte: dados primários 

 

A embalagem foi uma característica que mostrou não ser tão relevante e um 

critério que a empresa não deve se preocupar tanto. Apenas 36,8% das pessoas 

acredita ser uma questão importante ou muito importante e para 63,2% essa é uma 

questão indiferente e que não importa muito no momento da compra. 



 

 

Gráfico 21 - Importância da embalagem na decisão de compra 

 

Fonte: dados primários 

 

A variedade dos produtos é uma questão que os consumidores consideram 

bastante importante no momento da compra, 70,3% consideram muito importante ou 

importante que haja uma variedade boa de produtos e apenas 29,7% acredita ser 

uma condição indiferente ou pouco importante. 

 

Gráfico 22 - Importância da variedade na decisão de compra 

 

Fonte: dados primários 
Sobre o local do estabelecimento 54,7% considera muito importante ou 

importante, o que é uma informação relevante para a empresa se atentar, já que não 

há ponto físico e a Delicakes está trabalhando apenas com encomendas e produtos 

a pronta entrega em locais específicos.  



 

 

Gráfico 23 - Importância do local do estabelecimento na decisão de compra 

 

Fonte: dados primários 

Um outro ponto que demonstrou ser relevante é o fato de ter a possibilidade 

de entrega, já que 39,9% das pessoas considera muito importante ou importante. 

Por outro lado 60,2% acreditam não ser tão relevante assim essa possibilidade.  

Gráfico 24 - Importância da possibilidade de entrega na decisão de compra 

 

Fonte: dados primários 

 

Quando as pessoas vão comprar os produtos a maioria (52,3%) se diz 

indiferente em relação a retirada do mesmo, tanto faz se o mesmo é entregue no 

local solicitado ou se é necessário buscar no estabelecimento que comprou. Porém, 

a minoria (18%) optou por entrega, que é a forma principal que a Delicakes opera 

atualmente.  



 

 

Gráfico 25 - Preferência na retirada do produto 

 

Fonte: dados primários 

 

Quando as pessoas vão realizar a compra, a maioria opta por pronta entrega 

(71,9%) e apenas 28,1% decide-se por encomendar o produto. Esse também é um 

fator que a empresa deverá se atentar, já que não há um volume grande para pronta 

entrega pela produção ser caseira e de baixa escala. 

Gráfico 26 - Preferência por pronta entrega ou encomenda 

 

Fonte: dados primários 

Em face às tecnologias que vive-se hoje existem vários meios de 

comunicação possíveis e por isso verificou-se diversas opções para os 

consumidores entrarem em contato com a empresa para fazer uma encomenda. O 

meio mais convencional ainda é pessoalmente, no local do estabelecimento (39,8%), 

mas 46,9% optam por canais online, e o whatsapp foi o mais lembrado pelos 



 

 

consumidores.  

Percebe-se, portanto, a necessidade de estar presente em diversas redes 

para poder atender os consumidores de diferentes formas, além das mais 

convencionais como telefone (13,3%) e pessoalmente. 

Gráfico 27 - Meio utilizado para realização dos pedidos 

 

Fonte: dados primários 

Para que a Delicakes possa ser encontrada com facilidade, é importante que 

a marca esteja presente onde os consumidores buscam por esse produto. Portanto, 

uma questão importante é onde eles costumam pesquisar sobre a venda de bolos 

sem glúten e sem lactose. A grande maioria (43,8%) diz que indicação é a melhor 

forma de pesquisar por esses produtos, seguido do instagram (24,2%). 



 

 

Gráfico 28 - Meios utilizados para pesquisa sobre produtos sem glúten/lactose 

 

Fonte: dados primários 

 

Em relação ao valor de entrega dos produtos, a maioria (56,3%) diz estar 

disposta a pagar de R$5,01 a R$7,00 e 29,7% diz não estar disposta a pagar pela 

entrega. 

 

Gráfico 29 – Valor disposto a pagar pela entrega dos produtos 

 
Fonte: dados primários 

 

Quando o consumidor realiza a compra pela primeira vez em um 

estabelecimento, um ponto que se mostrou bastante importante foi o preço, 77,9% 

considera muito importante ou importante. Como é a primeira compra, o preço é o 



 

 

primeiro fator que o consumidor avalia, já que não há conhecimento prévio sobre a 

qualidade do produto ou outros fatores que podem influenciar na decisão de compra.  

 

Gráfico 30 - Importância do preço do produto na decisão de 1ª compra 

 

Fonte: dados primários 

 

No que diz respeito a indicação quando o cliente vai realizar a compra pela 

primeira vez, esse é um critério bastante valorizado entre os consumidores, visto 

que 85,2% considera muito importante ou importante. Logo, o marketing boca a 

boca é uma estratégia essencial para o sucesso do negócio. 

Gráfico 31 - Importância da indicação na decisão de 1ª compra 

 
Fonte: dados primários 



 

 

Para a primeira compra, a maioria dos consumidores (61,7%) acredita ser 

importante uma promoção de atração. É a forma como a empresa tem de chamar a 

atenção e gerar interesse para que ocorra a primeira compra e os consumidores 

conheçam o produto.  

Gráfico 32 - Importância da promoção na decisão de 1ª compra 

 

Fonte: dados primários 

 

Em uma primeira compra, o prazo de entrega é um requisito considerado 

importante ou muito importante por 53,1% dos consumidores. 46,9% considera 

indiferente, pouco importante ou nada importante.  

Como a produção é caseira e artesanal, é uma limitação da empresa ter um 

prazo de entrega muito competitivo, portanto é importante haver uma comunicação 

clara e prévia aos consumidores em relação ao modo de produção para que não 

haja frustração decorrente a prazos. 



 

 

Gráfico 33 - Importância do prazo de entrega na decisão de 1ª compra 

 

Fonte: dados primários 

 

O local é uma característica relevante para os consumidores no momento da 

primeira compra, 58,6% considera muito importante ou importante. Novamente 

percebe-se a necessidade do local para os consumidores, fato este que é uma 

limitação também da empresa. 

Gráfico 34 - Importância do local de entrega na decisão de 1ª compra 

 

Fonte: dados primários 

 

Uma forma de a empresa se destacar é disponibilizar informações sobre 

doenças alimentares e intolerâncias alimentares, já que 78,9% dos consumidores diz 

ter interesse em consumir esse tipo de informação nas redes sociais. 



 

 

 

Gráfico 35 - Interesse em informações sobre doenças e intolerâncias alimentares 

 

Fonte: dados primários 

No gráfico 36, é possível perceber que a maioria dos respondentes costuma 

comprar bolos sem glúten e lactose em padarias e supermercados, e por meio de 

produtores independentes (autônomos), conforme gráfico 37. 

Gráfico 36 - Estabelecimentos para Compra de bolos sem glúten e lactose 

 
Fonte: Dados primários 

 



 

 

Gráfico 37 - Ocasiões que os respondentes costumam comprar bolos sem 
glúten/lactose 

 
Fonte: Dados primários 

 

7.2.2  Estudo dos concorrentes 

 

O conhecimento sobre os concorrentes é uma parte muito importante para 

uma empresa, pois saber que produtos os concorrentes oferecem e quais seus 

diferenciais é essencial para a elaboração de estratégias que colaborem para o 

sucesso do negócio. 

Existem dois tipos de concorrentes, os diretos e os indiretos. Os 

concorrentes diretos atuam no mesmo ramo e quase sempre na mesma região, e os 

indiretos podem atuar tanto no mesmo ramo e em outras regiões, como podem atuar 

em outros ramos e na mesma região. 

De acordo com a pesquisa de mercado realizada, os principais concorrentes 

da Delicakes são padarias (indiretos), supermercados (indiretos) e produtores 

independentes - autônomos (diretos). Portanto, foram escolhidas algumas empresas 

destes ramos, localizadas na região da Grande Florianópolis para análise, conforme 

tabela abaixo. 

 

Quadro 3 - Concorrentes potenciais 

 Enjoy the 

cake 

Cia dos 
Celíacos 

Tradições 
e 
Pãezinhos 

Glúten Free 
Padaria 

Supermercad
os em Geral 



 

 

Preço Bolinhos a 
partir de 
R$12,00 

Bolinhos a 
partir de 
R$12,00 

Bolos a 
partir de 
R$35,00 

Fatia de bolo a 
partir de 
R$8,00 

Preços 
variados 

Condições 
de 
pagament
o 

Cartões 
de crédito 
e débito; 
Dinheiro 

Cartões de 
crédito e 
débito; 
Dinheiro 

Cartões de 
crédito e 
débito; 
Dinheiro 

Cartões de 
crédito e 
débito; 
Dinheiro 

Cartões de 
crédito e 
débito; 
Dinheiro; 
Cartão 
alimentação 

Localizaçã
o 

E-
commerce 

Lagoa da 
Conceição, 
Florianópol
is 

E-
commerce 

Centro de 
Florianópolis 

Região da 
Grande 
Florianópolis 

Atendimen
to 

Bom 
atendimen
to  
(Apenas 
entrega) 

Bom 
atendiment
o (apenas 
entrega) 

Bom 
atendiment
o (entrega e 
no 
estabelecim
ento) 

Alto padrão 
(apenas no 
estabelecimen
to) 

Bom 
atendimento 
(entrega e no 
estabelecime
nto) 

Serviços 
aos 
clientes 

Doces e 
salgados 
sem 
glúten e 
leite 

Doces e 
salgados 
sem glúten 
e lactose 

Doces e 
salgados 
sem glúten 
e lactose 

Doces e 
salgados sem 
glúten e 
lactose 

Doces e 
salgados em 
geral 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

7.2.3  Estudo dos fornecedores 

 

Os fornecedores são uma das partes fundamentais para a realização de 

qualquer plano de negócio, pois compreendem todas as pessoas e empresas 

responsáveis por fornecer os insumos necessários para o funcionamento das 

atividades. No caso da Delicakes, os fornecedores serão supermercados e lojas 

especializadas em embalagens e artigos para festas, localizados na região da 

Grande Florianópolis, de preferência próximos a São José, onde acontecem as 

atividades de produção da empresa. Encontram-se relacionados abaixo os principais 

fornecedores da Delicakes e seus respectivos produtos, escolhidos por custo-

benefício. 

 



 

 

Tupã embalagens  

- Embalagens e artigos para festas: compra de forminhas  

- Compra e retirada imediata na loja 

- Rua Conselheiro Mafra, 564 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-102 - (48) 

3025-3232 / 98805-7691 

- Dinheiro, cartão de crédito e débito 

- 100 forminhas de papelão por R$139,00 

- Não realiza entrega 

 

Fort Atacadista 65 - Loja no Shopping Ideal 

- Ingredientes para produção dos bolos 

- Compra e retirada imediata na loja 

- Rua Adão Manoel da Silva, 584 - Areias - SC, 88113-260 

- Contato Televendas: (48) 3203-2600 

- Dinheiro, cartão alimentação ou crédito da loja 

- Preços mais baixos, de atacado 

 

Prado Supermercado - Loja 4 

- Ingredientes para produção dos bolos 

- R. Léo Augusto da Silva, 350 - Serraria, São José - SC, 88115-350 - (48) 

3246-9994 

- Localização mais próxima, ideal para urgências 

- Dinheiro, cartão alimentação, cartões de crédito e débito 

- Preços mais altos 

- Varejo 

- Agendamento de entregas 

 

Paraná Embalagens 

- Comércio e Distribuição de Embalagens 

- Rod BR-101, 5749 - km-199 - Serraria, São José - SC, 88115-100 - (48) 

3258-2238 



 

 

- Compramos embalagens para bolos de 20 ou mais fatias 

- Dinheiro, cartão crédito ou débito 

- Não realiza entregas 

 

7.3  PLANO DE MARKETING 

 

7.3.1  Construção da imagem do empreendimento 

 

O nome do empreendimento foi alterado, pois verificou-se que o antigo, 

“Delícias da Mari” já era utilizado por muitos outros empreendimentos, o que 

dificultaria o posicionamento e comunicação da marca perante os clientes. 

Era necessário ter um nome que não estivesse sendo utilizado e que não 

tivesse site e redes sociais. Além disso, desejava-se manter a relação do nome com 

a palavra delícia e algo que remetesse a bolo. Por isso, foi escolhido o nome 

“Delicakes”. O logo foi desenvolvido por uma empresa especializada, a partir do 

briefing feito pela empreendedora. Os componentes desejados no logo eram um 

bolo, cores claras, como rosa claro e azul claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.3.2  Composto do marketing 

 

7.3.2.1  Produto 

 

O mix de produtos da Delicakes será composto por bolinhos individuais, sem 

recheios, ilustrados nas fotos abaixo e nos sabores: banana, cenoura, chocolate, 

churros e milho. 

 

  Embalagem e produtos 

 

            Figura 2 – bolo inglês de chocolate                     Figura 3 – bolo de banana  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados primários 

 

Quadro 4 - Produtos 

Nº Produto Sabores 

1 Bolo individual Banana, cenoura, chocolate, churros e milho 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

7.3.2.2  Preço 

 

Inicialmente os bolos individuais eram vendidos a R$8,00 cada, porém essa 

era uma estratégia para gerar demanda e o aumento já era algo previsto e desejado. 

A pesquisa de mercado realizada deu embasamento para a alteração do valor para 

R$10,00 cada, independente dos sabores e a análise de custos também mostrou 

que esse é um valor interessante para se praticar. 

 



 

 

Quadro 5 – Preço dos bolos 

 

 

 

   
Fonte: Dados primários 

 

7.3.2.3  Estratégias promocionais 

 

Como a empresa ainda é pequena e seu capital inicial é baixo, as 

estratégias promocionais começarão em canais gratuitos. A empresa estará 

presente em duas principais redes sociais: facebook e instagram, que atualmente 

são as redes que podem trazer mais resultados, visto o engajamento que elas têm 

para esse setor.  

No Instagram especificamente será utilizada uma estratégia com 

influenciadores digitais locais para divulgar a marca. A empresa vai mandar alguns 

bolos individuais como presente a fim de obter mídia para o público da Grande 

Florianópolis. Um exemplo de influenciadores que serão presenteados é o Gordices 

Floripa pois eles tem um destaque de opções sem lactose. 

Serão feitas promoções todos os meses com o intuito de atrair novos 

clientes e fidelizar clientes antigos. Além de também oferecer pacotes semanais com 

desconto, já que a pesquisa de mercado mostrou que 26,1% das pessoas tem 

costume de comprar bolos semanalmente.  

A empresa também utilizará o whatsapp como uma forma de divulgar as 

promoções e novidades que tiver, pois essa é uma rede social que muitas pessoas 

disseram que utilizam para fazer pedidos.  

Além disso, cada cliente terá um código que poderá compartilhar com seus 

amigos, familiares e conhecidos e se houver a compra por meio deste código o 

cliente ganha um desconto na sua próxima compra. Isso é essencial para o negócio 

pois 85,2% dos clientes disseram achar muito importante ou importante a indicação 

quando vão realizar a primeira compra. É uma forma de disseminar a empresa e 

fidelizar os clientes mais antigos. 

 

 

Nº Produto Preço de venda 

1 Bolo individual R$10,00 



 

 

7.3.2.4  Estrutura de comercialização 

 

A própria empreendedora, que também faz os bolos, irá realizar as entregas 

com o carro próprio da família. Para viabilizar as entregas serão em dias específicos 

da semana: terça e sexta-feira.  Além disso, também buscará parcerias com lojas de 

produtos naturais, cafés e locais que possam servir como um ponto de venda. A 

cada nova parceria fechada será feita a divulgação nas redes sociais para que os 

consumidores saibam onde podem encontrar os produtos. 

A máquina de cartão será levada em todas as entregas como forma de 

facilitar o pagamento, já que 74,2% dos consumidores afirmaram pagar com cartão 

de crédito ou de débito.  

Também será feito um pós-venda, enviando uma pesquisa de satisfação 

pelo whatsapp dois dias após a entrega dos bolos a fim de usar a nota de satisfação 

como uma forma de promover a empresa e trazer mais segurança aos 

consumidores. 

 

7.3.2.5  Localização do negócio (Praça) 

 

A empresa não terá um estabelecimento físico para que as pessoas 

consumam no local, trabalhará apenas com entrega e seu local de produção é na 

própria casa da empreendedora, por enquanto, e fica localizado em São José. A 

vantagem do local em que a fábrica está é que fica muito próxima a Florianópolis, 

cidade onde 76,6% das pessoas que responderam a pesquisa moram. 

A comunicação deverá frisar muito a questão da comodidade em receber o 

produto na sua casa, trabalho ou local que desejar, já que apenas 18% dos clientes 

disseram preferir receber no local solicitado na pesquisa de mercado realizada. 

Todavia, 39,9% disseram considerar muito importante ou importante a possibilidade 

de o estabelecimento ter entrega, então há um apelo interessante para ser 

trabalhado na comunicação. 

 

 

 

 

 



 

 

7.4  PLANO OPERACIONAL 

 

7.4.1  Layout ou arranjo físico 

 

O espaço físico de produção da Delicakes possui aproximadamente 11m², 

com um armário embutido para armazenamento de embalagens e matérias-primas, 

um balcão com pia, geladeira, fogão, forno e uma mesa de uso residencial, 

ilustrados na imagem abaixo. O ambiente é totalmente seguro para a produção de 

alimentos para celíacos e intolerantes a lactose, sem risco de contaminação 

cruzada. 

 

Figura 4 – Layout Copa Delicakes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados primários 

 

7.4.2  Capacidade produtiva e comercial 

 

A capacidade produtiva é estimada contando com apenas uma pessoa na 

produção, trabalhando 8 horas diárias, sendo que um bolo de 20 fatias é produzido 

em 1 hora e 10 bolinhos individuais em um tempo médio de 2 horas. Portanto, 

considerando a produção como artesanal, é possível produzir no máximo 40 

bolinhos individuais ou 8 bolos de 20 fatias por dia. 

 



 

 

7.4.3  Processos operacionais 

 

Os bolinhos serão realizados por meio de produção empurrada, sendo 

entregues diariamente em pontos específicos da região da Grande Florianópolis, nas 

terças-feiras e sextas-feiras. 

As vendas serão realizadas diretamente com a proprietária, por meio das 

mídias sociais ou ligação telefônica, e o pagamento deve ser realizado integralmente 

no ato de retirada/entrega dos produtos, por meio de cartões de crédito e débito ou 

dinheiro. 

As rotinas administrativas de controle, serão realizadas preferencialmente ao 

término das entregas do dia, salvo em caso de período com muito movimento, onde 

podem ser realizadas ao final de cada semana, no máximo. 

 

7.4.4  Necessidade de pessoal 

 

Quadro 6 – Necessidade de pessoal 

Nº Cargo/Função Qualificações necessárias 

1 Doceira Curso ou experiência para produção de bolos sem 
glúten e sem lactose. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

7.5  PLANO FINANCEIRO 

 

Para verificar a viabilidade financeira do negócio, é necessário desenvolver o 

plano financeiro por meio dos seguintes dados: investimentos, custos, capital de 

giro, demonstração de resultado do exercício, ponto de equilíbrio, lucratividade, 

rentabilidade e prazo de retorno do investimento. 

 

7.5.1  Investimentos fixos 

 

O quadro a seguir apresenta todos os investimentos necessários para o 

início das operações da empresa. 

 

 



 

 

QUADRO 7 – Investimentos fixos 

Estimativa de Investimentos Fixos Necessários 

Fluxograma do Processo 

Especificação Quantidade Valor Unitário Valor total 

Máquinas 

Forno elétrico 1 R$440,00 R$440,00 

Liquidificador 1 R$110,00 R$110,00 

Cooktop 4 bocas a gás 1 R$329,00 R$329,00 

Geladeira 1 R$2.000,00 R$2.000,00 

Subtotal máquinas R$2.879,00 

Equipamentos Eletrônicos 

Computador 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Subtotal equipamentos eletrônicos R$ 1.500,00 

Móveis e utensílios 

Mesa 1 R$1.000,00 R$1.000,00 

Panela de ferro 1 R$50,00 R$50,00 

Outros (colheres, espátulas...) 1 R$100,00 R$100,00 

Subtotal móveis e utensílios R$1.150,00 

Investimento total R$5.529,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O próximo quadro destina-se ao cálculo de manutenção e depreciação das 

máquinas, equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios, realizado por meio da taxa 

de depreciação apresentada pela Receita Federal, e um percentual fixo sobre os 

bens para reserva de manutenção. 

 

QUADRO 8 - Depreciação e manutenção 

Projeção de Custos de Proteção - Depreciação e Manutenção 

Especificação 
Total do 

Investimento 

Depreciação Manutenção 

Taxa anual Valor anual Taxa anual Valor anual 

Máquinas R$2,879.00 10% R$287.90 R$0.02 R$43.19 

Equipamentos Eletrônicos R$1,500.00 20% R$300.00 R$0.01 R$15.00 

Móveis e Utensílios R$1,150.00 10% R$115.00 R$0.00 R$2.88 

Total R$5,529.00  R$702.90  R$61.06 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 



 

 

7.5.2  Custos fixos 

 

Os custos fixos apresentados são os custos da operação do negócio. Como 

a empresa atualmente encontra-se em ambiente familiar, não é realizado pagamento 

de aluguel. E, também, por ser MEI, não é obrigatório contratar um contador, apenas 

é necessário realizar um registro mensal de todas as receitas em um formulário 

 

QUADRO 9 - Estimativa de custos fixos 

Estimativas de Custos Fixos 

Especificação Valor Mensal Valor anual 

Água R$ 42,48 R$ 509,76 

Energia Elétrica R$ 15,00 R$ 180,00 

Pró-labore (2 dias de produção) R$ 600,00 R$ 7.200,00 

Depreciações R$ 58,58 R$ 702,90 

Aluguel R$ - R$ 0,00 

Contador R$ - R$ 0,00 

Materiais de higiene e limpeza R$ 30,00 R$ 360,00 

Manutenção R$ 5,09 R$ 61,06 

Total R$ 693,66 R$ 8.323,96 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

7.5.3  Capital de giro 

 

O capital de giro é uma reserva de recursos necessários para suprir o 

funcionamento das atividades da empresa ao longo do tempo, incluindo a compra de 

matérias-primas e pagamento de despesas. O capital de giro da Delicakes será 

calculado para 30 dias. 

 

QUADRO 10 - Capital de giro 

Capital de Giro 

Componentes Valor R$ 

Custos Fixos (30 dias) R$ 693.66 

Estoque de materiais (30 dias) R$ 791.58 

Mão de obra direta (30 dias) R$ 900.00 

Registros e legalizações (estimado) R$ 440.00 

Sub-Total R$ 2,825.24 



 

 

Reserva técnica (10% do sub-total) R$ 282.52 

Total do Capital de Giro Necessário para 30 dias R$ 3,107.76 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

7.5.4  Investimento total 

 

QUADRO 11 - Investimento total 

Investimento Total Inicial 

Capital de Giro R$ 3.107,76 

Investimento Fixo R$ 5.529,00 

Total R$ 8.636,76 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

7.5.5  Estimativa do faturamento mensal da empresa 

 

QUADRO 12 - Faturamento mensal 

Projeção de Receitas de Vendas 

Ano 

Quantidade 
Vendida 

Preço de 
Venda (Item 

9) 
Receita de Vendas 

3.456 R$ 10,00 R$ 34.560,00 

Total R$ 34.560,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

7.5.6  Estimativa das despesas 

 

QUADRO 13 – Despesas 

D - Despesas 

 
Valor 

unitário 
Quantid
ade mês 

Quantid
ade un 

Valor total 
mensal 

Valor total 
anual 

Combustível Gás (km)  R$2,80 13 R$0,05 R$36,40 R$436,80 

Taxa de cartão de crédito 4,00% 288 R$0,40 R$115,20 R$1.382,40 

Taxa de cartão de débito 2,00% 288 R$0,20 R$57,60 R$691,20 

Simples Nacional R$50,90 288 R$0,18 R$50,90 R$50,90 

Total - - R$0,82 R$260,10 R$2.561,30 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 



 

 

7.5.7  Apuração dos custos das mercadorias vendidas 

 

QUADRO 14 - Custo das mercadorias vendidas 

Custos da mercadoria vendida 

Especificação Valor Unitário 
Valor total 

mensal (Vendas 
x valor unitário) 

Valor total 
anual 

Bolo cenoura R$2,95 R$387,55 R$4.650,65 

Bolo milho R$2,35 R$15,64 R$187,66 

Bolo churros R$3,12 R$51,91 R$622,96 

Bolo banana R$2,63 R$245,52 R$2.946,23 

Bolo chocolate R$2,28 R$90,95 R$1.091,41 

Total R$13,33 R$791,58 R$9.498,92 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

7.5.8  Estimativa de custos com mão de obra 

 

QUADRO 15 - Custos com mão de obra 

Estimativas de Custos com mão de obra 

Mão de obra 

Especificação 
Salários e 
Encargos 

Quantidade 
(dias) 

Total 
mensal 

Total anual 

Doceira R$300,00 3 R$900,00 R$10.800,00 

Total $900,00 $10.800,00 

 

7.5.9  Demonstrativo de resultados 

 

QUADRO 16 – DRE 

Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE 

Descrição Item Valor mensal Valor Anual 

Receita de 
vendas 

A R$ 2,880.00 R$ 34,560.00 

(-) Custos 
variáveis e 
despesas 

B R$ 1,951.68 R$ 23,420.12 

Custo da mão de 
obra direta 

b1 R$ 900.00 R$ 10,800.00 

Custo do material 
direto 

b2 R$ 791.58 R$ 9,498.92 



 

 

Despesas b3 R$ 260.10 R$ 3,121.20 

(=) Margem de 
Contribuição 

C R$ 928.32 R$ 11,139.88 

(-) Custos Fixos D R$ 693.66 R$ 8,323.96 

(=) Resultado 
Líquido - Lucro / 
Prejuízo 

E R$ 234.66 R$ 2,815.92 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

7.5.10  Indicadores de viabilidade 

 

7.5.10.1  Ponto de equilíbrio 

 

O ponto de equilíbrio representa o valor de equilíbrio entre as receitas e 

despesas da empresa, significa o quanto a empresa precisa ter de receita para 

cobrir todos os custos em determinado período, sem gerar lucro ou prejuízo. No 

caso da Delicake, o cálculo foi realizado para o período de um ano, utilizando a 

fórmula apresentada no quadro abaixo. 

 

QUADRO 17 - Ponto de equilíbrio 

Ponto de Equilíbrio 

Ponto de Equilíbrio = 
Custo Fixo anual 

x 100 
Margem de contribuição 

Ponto de Equilíbrio = 
R$ 8.323,96 

x 100 
R$ 11.139,88 

Ponto de Equilíbrio = 74,72%  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A partir do cálculo do ponto de equilíbrio, encontrou-se o valor de 74,72%, o 

que quer dizer que a empresa deve ter uma receita total de R$25.823,23 ao ano 

para cobrir todos os seus custos. 

 

 



 

 

7.5.10.2  Lucratividade 

 

A lucratividade é um indicador que calcula o lucro líquido em relação às 

vendas da empresa, relacionando-se à competitividade. Se a empresa possuir uma 

boa lucratividade, significa que ela apresenta boa capacidade de competir no 

mercado, pois poderá investir em divulgação, diversificar produtos e etc. 

 

QUADRO 18 - Lucratividade 

Lucratividade 

Lucratividade = 
Lucro Líquido 

x 100 
Receita de Vendas 

Lucratividade = 
R$ 2.815,92 

x 100 
R$ 34.560,00 

Lucratividade = 8,15%  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O valor encontrado significa que sobre os R$34.560,00 de receita total 

“sobram” R$ 2.816,64 de lucro, depois de quitadas as despesas e impostos, o que 

indica uma lucratividade de 8,15% ao ano. 

 

7.5.10.3  Rentabilidade 

 

A rentabilidade é um indicador de atração para os negócios, pois ela calcula 

o retorno do capital investido aos sócios, sobre a forma de percentual por mês ou 

ano, sendo interessante compará-la com percentuais praticados no mercado 

financeiro. 

 

QUADRO 19 - Rentabilidade 

Rentabilidade 

Rentabilidade = Lucro Líquido x 100 



 

 

Investimento Total Inicial 

Rentabilidade = 
R$ 2.815,92 

x 100 
R$ 8.636,76 

Rentabilidade = 32,60%  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Este valor encontrado indica que a cada ano empreendedora irá recuperar 

32,60% do valor investido por meio dos lucros. 

 

7.5.10.4  Prazo de retorno do investimento (Payback) 

 

Assim como a rentabilidade, o prazo de retorno do investimento também é 

considerado um indicador de atração para os negócios, pois calcula o tempo 

necessário para recuperar o que foi investido no negócio. 

 

QUADRO 20 - Prazo de retorno do investimento  

Prazo de Retorno do Investimento (Payback) 

Prazo de Retorno do 
Investimento = 

Investimento total inicial 
x 12 

Lucro líquido 

Prazo de Retorno do 
Investimento = 

R$ 8.636,76 
x 12 

R$ 2.815,92 

Prazo de Retorno do 
Investimento = 

36.72 meses 
(36 meses e 

24 dias) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O valor encontrado representa que em 36 meses e 24 dias após o início das 

atividades do negócio, a empreendedora terá recuperado em forma de lucro, tudo o 

que gastou com a montagem da empresa. 



 

 

8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração todos os dados analisados em relação ao 

mercado, concorrentes, fornecedores e análise de clientes, podemos identificar que 

o negócio tem capacidade de ser lucrativo, precisando apenas de aumento no 

número de vendas. 

Anteriormente o valor praticado pelos bolos individuais não era um valor 

interessante para que a empresa pudesse ter lucro suficiente e crescer, mas com o 

ajuste de preço a margem de lucro ficou saudável para o negócio. Além disso, foi 

validado na pesquisa de mercado que esse é um valor que os consumidores estão 

dispostos a pagar. 

A região da Grande Florianópolis mostra-se com um potencial grande em 

relação a esse tipo de produto, pois há demanda pelo mesmo, além de os 

consumidores terem o costume e o hábito de consumir e comprar bolos sem glúten 

e lactose. 

Em relação às limitações da empresa, fica claro que as estratégias de 

marketing precisam ser melhores desenvolvidas, principalmente em relação às 

parcerias para ajudar na inserção do produto em locais físicos, facilitando o 

atingimento do público-alvo. 

A lucratividade encontrada foi de aproximadamente 8,15%, maior que a taxa 

Selic, a taxa básica de juros da economia. A rentabilidade ficou em torno de 32,60%, 

enquanto o tempo de retorno do investimento ficou em torno de 3 anos e 24 dias, 

sendo que a empresa já realiza suas atividades informalmente desde 2017, por isso 

já pode ter recuperado uma parte desse investimento.  

Portanto, de acordo com os dados apresentados, por meio dos indicadores 

financeiros, e levando em consideração o início de um pequeno negócio, a 

viabilidade econômico-financeira mostrou-se positiva. 
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ANEXOS 

 

Análise de Mercado - Comércio de bolos artesanais sem glúten e sem lactose 

Olá, 

Somos estudantes de Administração da UFSC desenvolvendo um plano de negócios 

para uma empresa que produz bolos sem glúten e sem lactose. Com o objetivo de 

entender melhor o perfil das pessoas que consomem (ou entender porque não 

consomem) esses produtos elaboramos esse questionário. 

Com isso, a empresa poderá trabalhar para atender melhor seus clientes e futuros 

clientes. 

As informações coletadas terão caráter sigiloso, e serão utilizadas apenas na análise 

e resultados do trabalho de curso. 

Contamos com a sua participação e agradecemos desde já por sua ajuda. 

 

1.Você possui o hábito de consumir bolos sem glúten/lactose? * 

 

 Sim, frequentemente Ir para a pergunta 3. 

 
Já consumi, mas não tenho hábito Ir para a pergunta 3. 

 
Não Ir para a pergunta 2. 

 
2.Não consome por qual motivo? * 
 

 Considero os produtos caros  

 Não acho os produtos saborosos  

 Não encontro com facilidade 

 Não tenho interesse/necessidade 

OBS: Pare de preencher este formulário. 

 
3.Sexo * 

Marcar apenas uma oval. 

 

 Feminino 

 Masculino 
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4.Idade * 

Marcar apenas uma oval. 
 

 Menor de 16 anos De 16 a 21 anos 

 De 22 a 30 anos 

 
De 31 a 40 anos 

 
De 41 a 50 anos Acima de 51 anos 

 
5.Estado Civil * 

Marcar apenas uma oval. 

 

 Solteiro(a)  

 Casado(a)  

 Divorciado(a)  

 Viúvo(a) 

 Outro: 

  
6.Reside em que município na região da Grande Florianópolis? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

 Florianópolis São José Palhoça Biguaçu 

 Santo Amaro da Imperatriz 

 Não resido nesta região 

 Outro 

Após a última pergunta desta seção, interromper o preenchimento deste 

formulário. 

 
7.Qual o bairro? 

Responda essa pergunta caso você more em alguma das regiões listadas 
acima 

 
__________________________________________________________________ 
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8.Qual sua renda média (familiar ou individual?) * 

Marcar apenas uma oval. 
 

 Não possuo renda 

 Até 1 salário mínimo (R$ 998,00) 

 De 1 a 3 salários mínimos (R$ 998,00 a R$ 2994,00) 

 De 3 a 5 salários mínimos (R$ 2994,01 a R$ 4990,00) 

 De 5 a 7 salários mínimos (R$ 4990,01 a R$ 6986,00) 

 Acima de 7 salários mínimos (mais que R$ 6986,00) 

 
9.Você é celíaco? * 
 

 Sim 

 Não 

 
10.Você é intolerante à lactose? * 
 

 Sim 

 Não 

 
11.Você conhece a doença celíaca? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

 Sim, eu sou celíaco(a) 

 Sim, meu amigo(a)/familiar é celíaco(a) 

 Sim, mas não conheço alguém que tenha 

 Não 

 
12.Geralmente, quem é responsável pela compra dos bolos sem glúten/lactose 
consumidos? 
 

 Eu  

 Filhos  

 Pais  

 Cônjuge  

 Outros 

 
13.Qual a frequência que são comprados? * 
 

 Uma vez por semana 

 Quinzenalmente  

 Uma vez ao mês 

 Uma vez a cada trimestre  

 Uma vez a cada semestre  

 Uma vez por ano 
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14.Quanto você gasta por mês com bolos? * 
Marcar apenas uma oval. 

 

 Até R$ 50,00 

 De R$ 50,01 a R$ 65,00 

 De R$ 65,01 a R$ 80,00 

 De R$ 80,01 a R$ 100,00 

 Mais que R$ 100,00 

 
15.Qual valor você costuma pagar ou estaria disposto a pagar por um bolo individual 
(tamanho inglês)? * 
 

 Até R$ 10,00 

 De R$ 10,01 a R$ 12,00 

 De R$ 12,01 a R$ 15,00 

 De R$ 15,01 a R$ 20,00 

 Mais que R$ 20,00 

 
16.Qual valor você costuma pagar ou estaria disposto a pagar por um bolo com 
média de 20 fatias? 
 

 Até R$ 40,00 

 De R$ 40,01 a R$ 45,00 

 De R$ 45,01 a R$ 50,00 

 Mais que R$ 50,00 

 
17.Geralmente, qual a forma de pagamento utilizada para a compra? * 
 

 Dinheiro 

 Cartão de débito  

 Cartão de crédito 

 Vale refeição/alimentação  

 Transferência eletrônica 

 
18.Que tamanho você prefere/costuma comprar os bolos? * 
 

 Tamanho individual/bolo inglês  

 Bolo com média de 20 fatias  

 Bolo com mais de 20 fatias 
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19.Assinale o quão importante são os fatores abaixo pra você no momento da 
compra * 

1 - nada importante / 5 - muito importante 
Marcar apenas uma espaço por linha. 

 

 1 2 3 4 5 

Qualidade de preço       

Tamanho      

Embalagem      

Variedade      

Local do estabelecimento      

Possibilidade de entrega      

 
20.Quais estabelecimentos que você costuma comprar? * 

 

 Padarias 

 Confeitarias 

 Mercados/mercearias 

 Supermercados 

 Produtores independentes (autônomos) 

 Outro: 

 
21.Qual sua preferência para a retirada dos bolos? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

 Buscar no estabelecimento 

 Entrega no local solicitado  

 Tanto faz 

 
22.Em que ocasiões costuma comprar bolos? * 
 

 Dia-a-dia 

 Datas comemorativas  

 Reuniões 

 
23.Geralmente, em que situação você realiza a compra? 
 

 Encomenda  

 Pronta Entrega 

 
24.Qual o principal meio de comunicação utilizado para realizar encomendas? * 
 

 Site 

 Facebook  

 Instagram 

 Whatsapp  

 Telefone 

 Pessoalmente, no local do estabelecimento 
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25.Onde você costuma pesquisar sobre venda de bolos sem glúten/lactose? * 
 

 Panfletos 

 Indicação 

 Site de busca  

 Instagram 

 Facebook 

 
26.Qual valor você estaria disposto(a) a pagar pela entrega dos bolos? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

 De R$ 5,01 a R$ 7,00 

 De R$ 7,01 a R$ 10,00 

 Mais de R$ 10,00 

 Não estaria disposto(a) a pagar pela entrega 

 
27.Qual é a influência desses fatores para a compra em estabelecimentos pela 
primeira vez? 

1 - Nada importante / 5 - Muito importante 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 

 1 2 3 4 5 

Preço indicação      

Promoção      

Prazo de entrega local      

 
 
28.Você gostaria de ver publicações informativas sobre doenças alimentares ou 
intolerâncias nas redes sociais? * 
 

 Sim 

 Não 

 


