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RESUMO  
 

Dentro do âmbito da administração, utiliza-se muito da crença de que todo problema trata-se 

de uma oportunidade para o bom gestor contornar e atingir um diferencial competitivo no 

mercado, destacando-se dos demais. Buscando justamente se antecipar a possíveis problemas, 

um plano de negócio existe para que se tenha uma visão macro acerca da criação do negócio 

por parte do gestor, podendo ele traçar as estratégias para o seu pleno funcionamento e 

entendimento dos percalços que virão dentro do ambiente empresarial escolhido, concluindo 

por fim se é viável a sua criação ou não se justifica perante o cenário encontrado em seus 

estudos. Desta forma, este plano de negócio foi elaborado para analisar se há viabilidade na 

implantação de uma franquia, que terá como foco o segmento alimentício, situando-se no 

Norte de Santa Catarina, mais especificamente no município de Joinville. A determinação da 

sua viabilidade ou não se deu através de uma estrutura de trabalho composta pela 

Fundamentação Teórica, com o levantamento de referências de autores acerca do tema, sendo 

determinada a Metodologia de pesquisa do trabalho para, por fim, serem efetuadas as devidas 

análises para o seu desenvolvimento e conclusão. Com isto, conseguiu-se ir em busca dos 

principais objetivos estipulados no trabalho, que eram: Pesquisa de mercado, analisar a 

viabilidade financeira do negócio e elaborar uma estratégia de marketing, planejando os 

principais pontos para abertura do empreendimento como a localização, os produtos 

oferecidos, o número de pessoal necessário e também outras demandas e necessidades que 

poderiam surgir para a abertura do negócio. Ao fim, conclui-se com a observação das 

variáveis e dos cenários possíveis para o início da franquia em Joinville que, neste momento, 

o investimento estaria comprometido pela baixa procura de lanches em eventos, escolas e 

trabalho, devido a pandemia do Coronavírus, tornando o investimento dos sócios muito 

arriscado e, portanto, inviável de ser dado prosseguimento a esta altura. 

 

Palavras-chave: Plano de Negócios; Planejamento; Estudo de Viabilidade; Alimentação 

Saudável. 

 
  



ABSTRACT 

Within the scope of business administration, much is used of the belief that every problem is 

an opportunity for a competent manager to overcome it achieving a competitive advantage in 

the market and standing out among others. In order to anticipate possible problems, a business 

plan exists to provide a macro view about the creation of a business by the manager, who can 

outline the strategies for its full operation and understand the problems that will come within 

the chosen business environment, eventually concluding if its creation is viable or perhaps not 

justified in the light of the scenario found in his studies. In this sense, this business plan was 

designed to analyze whether there is feasibility in implementing a franchise, which will focus 

on the food segment, located in the North of Santa Catarina, more specifically in the city of 

Joinville. The determination of the business viability was done through a work structure 

composed by Theoretical Foundation, with a deep research of references regarding  the object 

of the study, following by the research methodology design, and finally, the appropriate 

analyzes for the study development. With this, it was possible to develop the main objectives 

stipulated in the present study, which were: market research, financial viability analysis and 

marketing strategy development, planning the main points for opening the enterprise such as 

location, products offering, number of staff required and also other demands and needs that 

could arise after the business launch. Lastly, considering the different variables observed in 

the study and the possible scenarios for the establishment of the franchise in Joinville, it was 

concluded that the business would be compromised by the low demand for snacks at events, 

schools and workplace, due to the Coronavirus pandemic, making the partner's investment 

rightly risky and, therefore, unfeasible to proceed at this moment. 

 

Key-words: Business plan, strategic planning, viability study, healthy eating. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Percebe-se na atual conjuntura mundial uma preocupação cada vez maior da 

população com relação a sua saúde, incluindo a alimentação e os exercícios físicos como 

prioridades para se atingir uma vida mais saudável. Como estamos cada vez mais sem tempo, 

com rotinas atarefadas, a escolha por se alimentar fora de casa é quase sempre inevitável, 

levando a população, em seu cotidiano, a ser obrigada a optar por uma alimentação não tão 

saudável quanto gostaria. 

No Brasil e no mundo, cada vez mais surgem iniciativas que visam a melhoria da 

qualidade de vida, a busca pela preservação ambiental e a redução de impactos em geral, 

refletindo, inclusive, na busca por uma alimentação mais saudável e equilibrada, priorizando 

alimentos naturais, que respeitem o meio ambiente, sem uso de agrotóxicos, e com a 

identificação da procedência e dos processos desenvolvidos no cultivo e processamento destes 

alimentos.  

A alimentação serve como base imprescindível para que, com o passar dos anos de 

formação do indivíduo, ele consiga absorver o maior número de nutrientes para se tornar um 

adulto saudável. Durante o período escolar, sabe-se que o metabolismo da criança já é mais 

intenso e a criação de hábitos alimentares saudáveis nesta faixa etária torna-se essencial para 

que eles se perdurem por toda a vida. 

Transmitir conhecimentos cruciais no âmbito da alimentação para os mais jovens pode 

contribuir e muito para o pleno crescimento da criança, assim como garantir uma saúde de 

qualidade nesta faixa de desenvolvimento, principalmente por prevenir carências nutricionais 

durante a sua formação. 

A má alimentação durante a formação do indivíduo pode acarretar em problemas 

difíceis de serem contornados no futuro, sendo o distúrbio alimentar apenas um deles. Dentre 

os principais, temos: a diminuição da capacidade de raciocínio e de memorização; a 

deficiência no crescimento e no seu desenvolvimento, já abordada anteriormente; a propensão 

a desenvolver diabetes e colesterol alto; alterações imunológicas; alterações de humor, além 

de poder causar obesidade ou mesmo desnutrição. 

Todos os problemas listados acima podem ser facilmente combatidos através da Snack 

Saudável, pois são diretamente ligados a hábitos alimentares que se iniciam dentro da 
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residência, ainda na infância e juventude, estendendo-se para o âmbito escolar, uma vez que 

esse público passa grande parte do dia neste local. 

Conforme o passar dos anos, vemos as escolas aumentando sua variedade de alimentos 

para as crianças durante o intervalo, porém, são poucas as que oferecem alternativas de 

cardápio mais saudáveis, com opções de frutas e sucos naturais para serem comercializados. 

Pelo contrário, o que se vê são cantinas escolares que contam com alimentos com açúcar, 

sódio e gordura, pois vemos sempre sendo vendidos salgados, frituras, refrigerantes, biscoitos 

recheados, sorvetes, doces e outros alimentos industrializados que carecem de um valor 

nutritivo ideal para uma dieta equilibrada. 

Ainda assim, o consumo de alimentos da cantina escolar não deixa de ser uma prática 

incomum na vida dos alunos. Muitos pais possuem o conhecimento de que é necessário 

alimentar seus filhos com uma fonte mais rica de nutrientes, entretanto, a falta de tempo tende 

a ser um grande motivador para a cantina ser a principal opção dos pais para a alimentação 

das suas crianças, já que isto envolve uma praticidade, comodidade e fácil acesso, mesmo não 

sendo a alternativa mais saudável. 

Iniciar um novo negócio não é um trabalho simples e fácil. Com o desenvolvimento 

contínuo nos dias atuais, o número de novos empreendedores que desejam abrir sua franquia 

vem aumentando constantemente. Embora a quantidade de franqueados aumente, isso não 

significa que este tipo de empreendimento seja uma tarefa simples e fácil. 

As franquias são a alternativa para muitos empreendedores que buscam ter em suas 

mãos um modelo de negócio de sucesso, já estruturado por outra pessoa ou empresa, para 

apenas replicá-lo em outra localidade, contando com o apoio daquele que concede a franquia, 

principalmente nos quesitos de métodos de produção, divulgação e publicidade, a marca em si 

e o conhecimento do negócio. Porém, é sempre importante frisar que o sucesso obtido 

anteriormente não garante que uma franquia irá prosperar, sendo necessário analisar o 

contexto em que ela se insere para determinar a probabilidade de fracasso envolvido no 

empreendimento. 

A premissa por trás do negócio de franquias, ou Franchising, baseado na Lei 13.966 de 

26 de Dezembro de 2019, define na íntegra que o sistema trata-se de um “franqueador 

autorizar seu franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre 

associados ao seu direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos 

ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração 

de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante 
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remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício 

em relação ao franqueado ou seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.” 

Segundo dados da Associação Brasileira de Franquias (ABF), as franquias de 

alimentação representam cerca de 33% de toda a receita do Franchising, com faturamento de 

R$ 21 bilhões no primeiro semestre deste ano. Dentro das 50 maiores franquias do país, 17 

são do ramo alimentício e elas vêm se destacando nos últimos anos por ultrapassarem o 

crescimento esperado para o PIB brasileiro. Nos dois últimos anos, o crescimento foi acima 

de 5% ao ano e a projeção para 2020 era de aumentar em 8% o faturamento no setor, o que 

torna extremamente atrativa a ideia de iniciar um empreendimento no ramo, ainda mais 

levando-se em consideração a busca por uma alimentação saudável. 

Separar um tempo para produzir o lanche dos próprios filhos e ainda mantê-los sempre 

saudáveis tende a consumir muito tempo e, por muitas vezes, torna-se difícil conciliar tal 

tarefa com outros afazeres, sejam eles pessoais ou profissionais. Para suprir essa lacuna e 

atender um nicho, a Snack Saudável entra focada em trazer para os alunos lanches escolares 

100% saudáveis, com alimentos sem conservantes, partindo de um cardápio totalmente 

formulado por uma nutricionista e já entregue na escola, não necessitando ter as refeições 

estocadas em casa para toda a semana. 

Visto que a necessidade de uma alimentação saudável vai além da alimentação 

escolar, a Snack Saudável conta com outras frentes de atuação que buscam o mesmo 

propósito, como a Linha Empresarial para que adultos possam se alimentar no ambiente 

corporativo, a Linha Piquenique para ser utilizada em um lanche ao ar livre por um número 

maior de crianças ou adultos, e a Snack Eventos que, assim como a Linha Piquenique, 

também entrega alimentos saudáveis para eventos maiores, voltada tanto para o público 

infantil quanto o adulto.  

Com a intenção de desenvolver um empreendimento e, buscando se estabelecer no 

mercado, a escolha de ingressar no mercado alimentício é vista com bons olhos, ainda mais 

voltado para uma alimentação saudável, que está cada vez mais presente no dia a dia do 

cidadão. Este específico surgimento de uma conscientização populacional acerca das formas 

como os alimentos são preparados, parte muito do grande aumento de conservantes nas 

comidas, bem como uma familiarização maior de cada indivíduo com suas próprias 

particularidades, tais como intolerâncias ou alergias a algum alimento (COLLACO, 2003). 

Em virtude da tendência do empreendedorismo e da crescente busca por uma 

alimentação mais saudável, a proposta desse projeto visa identificar as potencialidades do 
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negócio. O Empreendimento em questão estará localizado em Joinville, Santa Catarina, 

cidade conhecida não apenas pela forte presença econômico-industrial, mas também pelo 

aspecto cultural, com teatros, cinema, literatura, culinária e dança. 

Visando esta fatia de mercado em alta e potencialmente favorável à proposta, aderente 

aos cuidados com a saúde, e a uma nova maneira da população buscar agregar mais saúde e 

qualidade por meio da alimentação, o presente trabalho traz como enfoque principal um plano 

de negócios que visa suprir a demanda imposta pelos altos padrões de qualidade de vida 

atuais, focando o seu propósito na viabilidade econômica e financeira para a abertura de uma 

franquia em Joinville, mais especificamente voltada para crianças, com uma culinária 

saudável e consciente. 

1.1 Problema de Pesquisa 

 
É viável a implementação de uma franquia da Snack Saudável na cidade de Joinville? 

1.2 Objetivo 

 

A fim de buscar uma melhor diretriz para a elaboração do projeto, foram criados um 

objetivo geral e três objetivos específicos. O Primeiro servirá ao propósito de uma forma mais 

ampla, e os específicos buscarão atender o que foi proposto anteriormente, no Objetivo Geral.  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um plano de negócios com enfoque na abertura de uma franquia da Snack 

Saudável, com a sua localização em Joinville, no Estado de Santa Catarina. 

 

1.2.2 Objetivo Específico 

 

a) Descrever o mercado por meio dos concorrentes;  
b) Elaborar uma estratégia de marketing; 

c) Analisar a viabilidade financeira do negócio. 



 

17 
 

1.3 Justificativa 

 

Este presente trabalho poderá servir como base para a implementação de um 

empreendimento gastronômico saudável, através da franquia Snack Saudável, oferecendo, 

além da comercialização, a entrega do produto. 

A elaboração do plano trará discernimento para que no futuro haja a possibilidade de 

implementar com maior clareza e facilidade o empreendimento tratado, também sendo 

desenvolvido com o intuito de ser um negócio familiar. Além disso, deve permitir que o autor 

ponha em prática o que lhe foi ensinado durante o curso de Administração e que, com o 

desenvolvimento de um trabalho nunca antes feito, traga um conhecimento maior para o 

mesmo. 

A busca por uma vida mais saudável, e a velocidade em que vivemos nosso cotidiano, 

com a consequente falta de tempo para atividades básicas como o preparo dos alimentos em 

casa, também é um ponto importante para que haja mais empreendimentos como este, que 

possa agregar valor à sociedade, buscando satisfazer tanto o empreendedor quanto seus 

clientes. 

Visando um nicho de mercado em uma cidade com o setor industrial como vocação 

econômica principal, é de prezado desafio iniciar um plano de negócios, que agregue valor 

para a comunidade e permita um início mais seguro na vida empresarial dos proprietários.   

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Neste primeiro capítulo foram tratados alguns fatores de âmbito explicativo, trazendo 

a introdução do projeto, seus objetivos, cenário, motivações e a justificativa do mesmo, tudo 

isso com a intenção de nortear o desenvolvimento do empreendimento, estabelecendo pontos 

cruciais, como os objetivos do trabalho, detalhando os indicadores que serão trabalhados. 

Nos próximos dois capítulos serão apresentadas a Fundamentação Teórica e a 

Metodologia do Trabalho, abordando com conteúdo teórico, tópicos referentes ao plano de 

negócios, marketing, estratégico e financeiro. Por fim, no terceiro capítulo serão expostos 

alguns processos de pesquisa e coleta de dados sobre a implementação do negócio. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A seguir, será apresentado o conteúdo teórico utilizado como base para a criação deste 

trabalho. Os tópicos serão divididos em Plano de Negócios, Plano Estratégico, Plano 

Operacional, Plano de Marketing e Plano Financeiro. 

 

2.1 Plano de Negócios 

 
Ao elaborar um plano de negócio é possível identificar e averiguar seus potenciais 

objetivos e como torná-los palpáveis para o empreendimento e, ao traçar uma diretriz com o 

enfoque na realização, buscar evitar riscos. Com isso, calculamos tais ameaças e as deixamos 

presentes apenas no papel, tendo o conhecimento suficiente para não realizá-los durante o seu 

funcionamento (ROSA, 2009). 

Na construção de um plano de negócio, este deve conter todas as principais metas a 

serem alcançadas, além de esclarecer todos os seus conceitos. Isto, aliado à fixação de etapas 

a serem completadas para atingir os objetivos traçados, diminuindo as ameaças e riscos 

(DORNELAS, 2005). 

Para vislumbrar tomadas de decisões mais assertivas, o SEBRAE (2018), traz a pauta 

que empreender diz respeito a desenvolver um plano de negócios, pois nele será descrito de 

fato os objetivos em torno do negócio e qual será o caminho percorrido para que esses 

objetivos sejam alcançados. 

No mundo globalizado e acelerado no qual fazemos parte, empreender está se 

tornando algo cada vez mais complexo e desafiador, tendo a busca por inovação, algo 

primordial para que se alcance êxito no negócio. Com isso em mente, o administrador deve 

buscar o melhor caminho para a tomada de decisão nos âmbitos estratégico, operacional e 

financeiro, tudo interligado a um plano de negócios, que, ao final do caminho, seja capaz de 

mostrar a trajetória com menores riscos e incertezas.  

Ao se elaborar um plano de negócios, este traça um planejamento de suma 

importância para a empresa prosperar, principalmente no auxílio à tomada de decisão dos 

gestores. Para tal, um planejamento estratégico bem feito é imprescindível e os 

empreendedores devem tê-lo como base para o que virá a seguir. 
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2.2 Plano Estratégico 

 
O ato de planejar advém de um passado extremamente distante, onde o homem pré-

histórico passava a aprender com suas falhas e entender que era necessário manter um estoque 

para tudo que era de sua subsistência. Hindle (2002), utiliza como exemplificação culturas de 

povos como os babilônios, egípcios e até mesmo chineses para reforçar suas teorias. 

Já no começo da década de 1950, organizações passaram a perceber que haveria um 

vínculo entre elas e aquilo que as cercava ou onde elas estavam imersas. Isto é, os ambientes 

internos e externos da empresa deveriam ser foco de preocupação. Müller (2014), ainda 

contempla o insucesso e a dessintonização das organizações a problemas de planejamento. 

Esta seria a saída vista no começo da década de 1980, expandindo a crença acerca do bom 

planejamento empresarial. 

Para Drucker (1962), ter um pleno planejamento estratégico dentro de cada 

organização é de suma importância, visto que é desta forma que os gestores conseguem 

identificar o real cenário em que se encontram, facilitando na hora de traçar diretrizes futuras 

e buscar manter-se competitivo no mercado. Tal competitividade se formará através de uma 

eficiente tomada de decisão, atrelando todos os seus processos aos seus fins, visando atingir 

uma qualidade diferenciada da concorrência por meio da estratégia traçada e, com isso, 

conquistar clientes tanto pelo produto, quanto pela boa relação ou mesmo pelo customer 

success. 

Oliveira (2011), diz que o planejamento estratégico será responsável por respaldar a 

lógica administrativa empregada pela organização, sendo criado para determinar o melhor 

método de se atingir os objetivos traçados, utilizando de saídas arrojadas para contornar 

ameaças externas à empresa, impossíveis de serem controladas. Desta forma, afunila-se o 

nicho de participação na sua criação a alta hierarquia empresarial, tornando esta responsável 

pela definição dos procedimentos adotados. 

Alguns fatores são elementares para a composição inicial de um planejamento 

estratégico. Antes mesmo de utilizarmos instrumentos de análise, o propósito e o papel que 

ela pretende exercer devem ser alinhados, buscando encontrar o que a distingue para a 

sociedade, tornando primordial a definição de sua visão, missão e valores. 

De acordo com Oliveira (2001), a estratégia em si passa pela ligação com empresa e o 

ambiente em que ela está inserida, levando a mesma a optar por estratégias que busquem 

maximizar os resultados dessa ligação. O autor citado ainda ressalta que estratégia passa pela 
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forma assertiva em que são utilizados os recursos financeiros, físicos e humanos, com o 

objetivo central de diminuir os riscos e elevar as oportunidades. 

 

2.2.1 Análise de Mercado 

 
 A análise de mercado mostra-se de suma importância para que se desenvolva de 

forma clara e inteligente um plano de negócios, discriminando com clareza todo o ambiente e 

em que a organização será inserida. 

Segundo Dornelas (2008), a partir de uma análise do ambiente de negócios, é possível 

descobrir de que forma o mercado é acessível para a empresa, levando a organização a 

conhecer seus pontos fortes e fracos, sendo possível disseminar melhor as oportunidades e 

diminuir os riscos. Partindo do pressuposto do Autor citado, uma ferramenta fundamental 

para tal análise, é a Matriz SWOT, que se faz necessária como ferramenta de gestão, para 

avaliar cenários, como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 

Segundo Duarte (2011), a Matriz SWOT trata-se de uma ferramenta utilizada para a 

investigação dos ambientes que cercam a empresa, tanto o interno como o externo, buscando 

pontuar e detectar como método comparativo os quatro elementos que a compõem: forças, 

oportunidades, fraquezas e ameaças. 

2.2.2 Análise de Ambiente  

 
É preciso que seja feita uma avaliação rotineira das forças e fraquezas da empresa, 

analisando pontos fundamentais da organização como a parte de fabricação, marketing, 

finanças, e com isso conseguir classificar esses itens como fatores de força, grande força, 

neutra, fraqueza ou grande fraqueza Kotler (2000). 

Para Pereira (2010), os fatores externos que circundam a organização darão 

oportunidades para que a missão seja atingida, podendo usufruir dessas possibilidades para 

que haja um crescimento da competitividade empresarial como um todo. 

Segundo Kotler (2000), as ameaças referem-se a desdobramentos do ambiente externo 

para dentro da empresa, considerando uma adversidade derivada de uma linha ou avanço 

nocivo à organização, podendo trazer a sua ruína comercial ou lucrativa.   
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2.2.3 Missão 

 
Segundo Tavares (2005), missão é aquilo que a organização traça para definir sua área 

de atuação, o que a caracteriza, o que ela se compromete a realizar. 

Divulgar para si e para o mercado a sua missão é essencial, pois ela delimita qual o 

caminho que a empresa seguirá durante seu desenvolvimento, sendo por meio dela 

estabelecido o seu real negócio e a sua essência, visto que “a missão é a razão de ser da 

empresa” (OLIVEIRA, 2004, p.126). 

2.2.4 Visão 

 
Segundo Tavares (2005), a visão da empresa deve ser definida estando atrelada a uma 

expectativa de longo prazo, buscando orientar sua atenção para atingir no futuro o que se 

espera da organização no mercado. Para tal, a visão deve se enquadrar nos objetivos traçados 

para a empresa, tratando de planejar-se para futuras oportunidades de negócio. 

Ao identificarmos a visão organizacional, esta deve descrever a abrangência 

organizacional visada e expressar com perfeição o que se deseja. Oliveira (2009), destaca que, 

dentro de uma organização, a visão buscará traçar os limites enxergados pela direção num 

âmbito duradouro, expondo o que ela espera virar. 

2.2.5 Valores 

 
Tavares (2005, p.248) afirma que “os valores consistem na alocação em prática da 

ética”. Isto é, os valores seriam os parâmetros comportamentais que os colaboradores 

partilham e que passam o sentido de confiabilidade e qualidade nos processos aos seus 

consumidores. 

2.3 Plano Operacional  

  
Para Hisrich, Peters e Sheperd (2009), as organizações de todos os ramos devem 

possuir um plano operacional em seu plano de negócios. Tal plano abrange muito mais do que 

apenas o setor de produção, devendo descrever o fluxo para que estes produtos ou serviços 

cheguem ao cliente, classificando para seus produtos número de estoque ou inventário, dizer 

quais são os sistemas para despacho e também de monitoramento do seu inventário. 
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Nesta presente parte do plano de negócios, abordaremos o planejamento empresarial 

acerca das tomadas de decisão referentes a todo o setor produtivo da organização. Nele temos 

tópicos abordados como: Arranjo Físico (layout); Capacidade Produtiva; Necessidade de 

Recursos Humanos; Processos Operacionais. 

2.3.1 Arranjo Físico (Layout) 

 
Uma organização deve estar atenta ao planejamento e fluxo de pessoas e materiais, 

tanto interno quanto externo. Se o arranjo físico for bem executado, este incrementará a 

unidade e trará uma série de benefícios, assim como se ele for mal executado, trará 

problemas, eventualmente. De acordo com SEBRAE (2013), as vantagens de um bom 

planejamento para o arranjo físico são: aperfeiçoamento na comunicação pessoal e entre 

áreas, favorecimento aos clientes na localização de produtos, redução do desperdício, redução 

do trabalho, além de um ganho em produtividade geral. 

2.3.2 Capacidade Produtiva 

 
A capacidade produtiva de uma organização, de acordo com SEBRAE (2013), visa 

entender qual é a produção máxima possível e também o número de clientes que poderão ser 

atingidos através da sua capacidade. Deste modo, as diretrizes são traçadas para que não haja 

ou que seja diminuído o ócio, assim como possíveis perdas. 

 2.3.3 Necessidade de Recursos Humanos 

 
Por necessidade de pessoal ressaltamos especificamente a quantidade de indivíduos 

que conseguirão cumprir com as obrigações organizacionais. Segundo Dornelas (2001), ao 

apresentar os colaboradores, deve-se ainda identificar seu grau educativo e de experiência, 

apontando os empenhos empresariais para cada construção pessoal. 

2.3.4 Processos Operacionais 

 
Em processos operacionais chega a etapa de registrar o funcionamento geral da 

empresa. Para isto, descrever detalhadamente todas as etapas que existem nas atividades é 

primordial, planejando desde a fabricação até a venda dos produtos, assim como serviços 

prestados e administrativos. O SEBRAE (2013, p.62) expõe a forma correta de se fazer este 
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levantamento, como identificar os trabalhos a serem executados, os encarregados para que 

ocorram, seus equipamentos e materiais necessários. 

2.4 Plano de Marketing 

 
Possuir um plano de Marketing diz respeito a criar um elo entre empresa e cliente, 

com o objetivo de deixar claro de que forma a empresa irá se inserir no mercado, conforme 

seus serviços e produtos. (LACRUZ, 2008). 

Kotler (1998) define o planejamento de marketing como a maneira como as decisões 

da empresa são tomadas em relação ao mercado em que ela pretende se estabelecer, como sua 

posição, sua capacidade de desenvolver novos produtos, seus canais de distribuição, seu 

preço, sua comunicação e sua promoção. 

Ao elaborar um plano de marketing, é preciso analisar o ambiente externo, buscando 

definir estratégias que façam parte da tendência e atendam as futuras necessidades do 

mercado (LAS CASAS, 2001), ou seja, como o mercado está em constante evolução, a 

demanda por novos produtos e serviços aumenta da mesma forma, levando as empresas a se 

reinventarem e buscarem aquilo que o mercado necessita. 

2.4.1 Mix de Marketing (4PS) 

 
Com o intuito de criar valor para o cliente, as ferramentas do mix de marketing se 

unem em prol de uma tomada de decisão mais eficiente e que atinja o resultado desejado. Tais 

ferramentas foram desenvolvidas por Jerome McCarthy e propagadas por Kotler (2012), 

passando a formar o que se denominam 4P’s: Produto, Preço, Praça e Promoção, que serão 

classificadas a seguir:  

2.4.1.1 Produto 

 
Em uma definição sucinta, o SEBRAE (2013) diz que o Produto tem a função de 

indicar ao cliente aquilo que está sendo ofertado, especificando seus detalhes. 

Para Kotler (1998), ao falarmos sobre produto estamos pensando na possibilidade da 

sua comercialização para os clientes. Estes produtos podem ser vendidos separadamente ou 

agrupados, sendo nesta hora necessária a intervenção do profissional para estruturar as 
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viabilidades de se vender de forma equilibrada, conseguindo inserir mais produtos ou mesmo 

serviços numa única venda. 

2.4.1.2 Preço 

 
O SEBRAE (2013) descreve o preço como aquilo em que o consumidor se dispõe a 

pagar, a medida em que avalia o que é ofertado em comparação ao preço inserido no mercado. 

Para Kotler e Keller (2006), o Mix de Preços é algo imprescindível numa segmentação 

de mercado para a criação do seu produto ou serviço. O preço é o elemento que possui maior 

variabilidade, podendo ser alterado rapidamente, e ele disponibiliza ao mercado qual o seu 

posicionamento de valor referente ao seu produto ou sua marca. Sua atratividade em relação 

ao público dependerá do custo para satisfazer seu cliente, a depender do benefício gerado em 

troca.  

2.4.1.3 Praça 

 
De acordo com SEBRAE (2013), praça significa a localidade onde haverá a 

instrumentalização de seu estabelecimento, isto é, de que modo seu produto será arranjado 

para seus clientes. 

A escolha da praça é uma peça importante para o sucesso do negócio, pois a escolha 

de uma localização errada, pode vir a acarretar em dificuldades para o desenvolvimento da 

empresa.  

Usufruir de um bom produto e/ou um bom preço não necessariamente quer dizer que 

este produto terá uma venda certa, é preciso que haja formas eficazes de guiar e administrar o 

produto até seus comprados, pois, caso isso não ocorra corretamente, a estratégia não dará 

certo, uma vez que os consumidores já estão acostumados a adquirir seus produtos em locais 

que lhes convém, de fácil acesso e quando bem necessitam (LAS CASAS, 2006). 

2.4.1.4 Promoção  

 
O SEBRAE (2013), caracteriza a promoção com um método que, por sua vez, tem 

como objetivo convencer, apresentar e informar os clientes sobre seus produtos, fazendo com 

que se lembrem deles antes do concorrente. 
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A promoção diz respeito ao modo como a empresa se comunica e o quão forte é o 

poder de persuasão dela com os consumidores, para que os mesmos adquiram os seus 

produtos (KOTLER, 2000). 

Para Kotler e Armstrong (2003), a promoção busca tratar dos métodos de divulgação a 

serem utilizados. Para isso, podem ser envolvidas estratégias utilizando de meios digitais, 

como patrocínios em sites, quanto estratégias off-line, tais como televisão, rádio, outdoors e 

outros. Também tratada como a comunicação, a promoção serve para informar e convencer 

possíveis compradores da vantagem em adquirir seu produto ou serviço, tendo como 

finalidade servir de influência nas atitudes de compra do consumidor. 

2.5 Plano Financeiro 

 
O plano financeiro busca determinar objetivos e metas financeiras para o negócio, 

demonstrando, através de indicadores financeiros, se o resultado esperado está sendo obtido. 

Com um planejamento financeiro claro e demonstrações financeiras corretas é possível 

acompanhar o cumprimento das metas, podendo até mesmo alterá-las, caso seja necessário 

(DORNELAS, 2001). 

2.5.1 Investimentos Pré-Operacionais 

 
Um dos aspectos fundamentais para a empresa é estabelecer um investimento para 

iniciar o caminho do negócio e buscar maneiras para reunir o capital. É mediante isso que 

haverá condições de se obter todos os recursos necessários para o funcionamento saudável da 

empresa. (CHIAVENATO, 2007). 

2.5.2 Tempo de Recuperação do Capital (Payback) 

 
De acordo com Gitman (2001), o payback diz respeito ao período de tempo que a 

empresa leva para recuperar o montante investido inicialmente, baseado em indicadores 

calculados através de seu fluxo de caixa. Se este período de tempo for inferior ao estipulado 

pela organização, ela tem em suas mãos algo com boa viabilidade de execução. Apesar disto, 

o Payback Simples deixa de considerar o valor do dinheiro no decorrer do tempo. 

Para solucionar o problema do dinheiro no tempo, busca-se a utilização de uma 

técnica de payback alternativa. Souza (2003) nos remete ao Payback Descontado, em que são 



 

26 
 

utilizados valores presentes deste possível fluxo de caixa para que se busque uma taxa mínima 

de atratividade e seja viável a realização do cálculo do tempo de recuperação deste capital. 

Com isso, Assaf (2012) esclarece que o cálculo do PayBack é PB (payback) = investimento 

inicial / resultado médio do fluxo de caixa. 

2.5.3 Capital de Giro 

 
Quando tratamos do plano financeiro da organização, um fator imprescindível é o 

capital de giro. Este torna-se necessário para que exista a devida atividade empresarial. De 

acordo com o SEBRAE (2013), o capital de giro é primordial para que seja feita a compra de 

matéria-prima, a compra de produtos, o pagamento de despesas e também o financiamento 

das vendas. Assaf (2012) relata que se pode calcular o Capital de Giro através da equação: 

Ativo Circulante – Passivo Circulante = Capital de Giro Líquido.  

2.5.4 Demonstrativo de Resultados 

 
De acordo com Dornelas (2001), o Demonstrativo de Resultados diz respeito às 

receitas e despesas da empresa, discriminado de forma ordenada em vários períodos de tempo. 

As receitas totais deduzidas dos impostos e abatimentos trazem o resultado líquido, após 

encontrar esse valor é subtraído o custo dos produtos vendidos, resultando assim no lucro 

bruto. Com isso, diminui-se o lucro bruto das despesas operacionais, levando por fim, ao 

cálculo do imposto de renda, correspondendo ao lucro líquido do exercício. Na literatura, 

alguns modelos de Demonstração de Resultados do Exercício existem e o formulado por 

Assaf trata-se do apresentado abaixo: 

 

Quadro 1: Demonstração de Resultados do Exercício 

 Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços 

(-) Impostos sobre vendas (ICMS) 

(-) Devoluções, Descontos Comerciais e Abatimentos 

 Receita Líquida 

(-) Custos dos Produtos e Serviços Vendidos 

Continua                           
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       Continuação 

Lucro Bruto 

(-) Despesas de Vendas 

 (-) Despesas Administrativas 

(-) Outras Despesas Operacionais  

(+) Outras Receitas Operacionais  

 Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR) 

(-) Imposto de Renda 

(-) Participação de Debêntures, Empregados, Administradores e Parte 
Beneficiária 

Lucro Líquido do Exercício 

 Fonte: Assaf (2012, p. 103).  

 

2.5.5 Valor Presente Líquido (VPL) 

 
O método do Valor Presente Líquido é um dos métodos mais empregados e 

disseminados pelo mundo, com um grande desenvolvimento de dados em que se somam os 

valores do fluxo de caixa na data zero. Esta data adotada não necessariamente precisa ser a 

data presente, podendo sim ser uma data de referência futura para ser tomada como base de 

cálculos. (SOUZA e CLEMENTE, 2006). 

Ainda segundo Souza e Clemente (2006), o projeto que possuir um saldo maior que 

zero, ou seja, positivo de seu VPL será considerado como financeiramente executável. Dentre 

os projetos com VPL positivo, o melhor é aquele que possuir um número maior. 

Wernke (2000), salienta que alguns autores reconhecem o VPL apenas como Valor 

Presente, necessitando que haja nesse cálculo o desconto de uma taxa de juros referente ao 

seu prazo, taxa esta denominada i. 

Logo o VPL pode ser calculado através da seguinte fórmula apresentada por Assaf 

(2012): 

 

  

FCt= fluxo de caixa líquido de cada período; 
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K= taxa de desconto do projeto, representada pela rentabilidade mínima requerida; 

Io= investimento processado no momento zero; 

It= valor do investimento previsto em cada período subsequente. 

 

2.5.6 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 
De acordo com Gitman (1997), a taxa interna de retorno pode ser classificada como a 

taxa de desconto que vem a compensar o valor do montante relacionado ao início de 

determinado projeto, quando se estabelece o investimento inicial.  

No que se refere a decisões entre aceitar ou rejeitar, é fator crítico para tomada de 

decisão duas situações: se o TIR é maior que o custo de capital, aceita-se o projeto; caso o 

TIR seja menor que o custo, rejeita-se. O autor frisa que tais critérios possibilitam pelo menos 

um retorno exigido, podendo acarretar em um aumento de valor de mercado e também de 

patrimônio próprio (GITMAN, 2001). Assas (2012) complementa que a Taxa Interna de 

Retorno tem como objetivo expor a rentabilidade de um negócio ou investimento. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção serão relatados os procedimentos de pesquisa e coleta de dados que serão 

usados como métodos e técnicas para desenvolvimento do plano. Deste modo, trataremos 

como será descrito o nosso trabalho 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 
O trabalho em questão tem natureza aplicada, que segundo Gil (2007), se faz presente 

quando um estudo é elaborado buscando solucionar problemas identificados na esfera da 

sociedade em que o pesquisador vive. 

Para alcançar os objetivos previamente estabelecidos, este plano denomina-se como 

uma pesquisa descritiva, tendo em vista que uma pesquisa descritiva tem como finalidade 

descrever os problemas de estipulada população com objetivos profissionais. Com isso, uma 

pesquisa explicativa tem o intuito de reconhecer fatores que determinam ou contribuem para o 

acontecimento de fenômenos (GIL, 2007). 

Este plano de negócio utilizará duas formas de abordagem: a qualitativa e a 

quantitativa. Uma pesquisa qualitativa centra-se na compreensão e elucidação da dinâmica 

das relações sociais, considerando aspectos da realidade que não podem ser quantificados. Por 

outro lado, uma pesquisa quantitativa, centra-se na objetividade, usando a matemática como 

linguagem, onde os resultados da pesquisa podem ser quantificados (FONSECA, 2002). 

A estratégia utilizada será o Estudo de Caso, que por sua vez, segundo Fonseca 

(2002), é considerada uma forma de investigação, podendo ser assumida como particularista, 

onde o pesquisador não busca interferir sobre o objeto, mas sim, o descrever conforme sua 

perspectiva, tendo como objetivo descobrir suas características e essencialidades. 

3.2 Coleta de Dados  

 
A coleta de dados servirá como base para a documentação e captação de dados que 

servirão como subsídio para a implementação ou a averiguação de uma possível criação do 

negócio pelos sócios no futuro.  
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Através do procedimento de coleta documental, os planos de marketing, produção, 

financeiro e de análise do consumidor serão positivamente afetados por meio desta, servindo 

de base da estrutura para a formação do plano de negócios. 

 

Quadro 2: Método de Coleta 

ETAPAS COLETA COMO 

           Clientes       Análise documental Relação de potenciais clientes e 
público vegetariano em geral 

Concorrentes Análise documental 

Cliente oculto 

Site, formulários, telefonemas 

Dados econômicos Análise documental Sites, telefonemas, franquia 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

Com a finalização da etapa de coleta de dados e sendo feito o levantamento dos 

mesmos, o Plano de Negócios pode ser devidamente elaborado de acordo com os resultados 

obtidos. Nesta etapa, através de uma pesquisa documental realizada, os dados obtidos através 

desta  

3.3 Análise de Dados 

 
Com a coleta concluída, será aprofundado o desenvolvimento, através dos dados 

coletados, do Plano de Negócios. Por meio das etapas descritas anteriormente, os dados serão 

utilizados como base para elaboração de importantes etapas do trabalho, como plano de 

marketing, análise de mercado e estratégias de público-alvo. Tudo isso, com a intenção de dar 

o maior discernimento possível para uma criação coesa do Plano.  
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4 PLANO DE NEGÓCIOS 

4.1 Sumário Executivo 

 
 

A partir do Sumário Executivo, será detalhado o Plano de Negócios do 

empreendimento da Snack Saudável, sendo demonstrado nos itens a seguir. 

 

 
4.1.1 Detalhes dos principais pontos do empreendimento  

 

A ideia desenvolvida neste presente plano de negócios diz respeito a uma franquia que 

se dedica a atender clientes que buscam obter uma alimentação mais saudável, voltado para 

adultos em ambiente de trabalho e também aos pais preocupados com a alimentação de seus 

filhos. 

Além de Joinville não dispor de uma franquia da Snack Saudável, um dos sócios 

reside na cidade, fato que fez com que a iniciativa de se criar este plano fosse posta em 

prática. Observar a concorrência será um fator de grande importância para que se tenha 

sucesso na criação do negócio.  

O empreendimento terá como localização a zona norte da cidade de Joinville, mais 

precisamente no bairro América. Possui como público-alvo principal adultos em seu ambiente 

de trabalho, ou até mesmo em casa, e também crianças em seus períodos escolares e em suas 

casas.   

De início, o marketing da franquia irá ser realizado através do uso das redes sociais e 

principalmente o cadastro nos aplicativos de entrega de comida. A publicidade será 

fortemente investida, visando um elevado alcance do consumidor, apresentando a novidade do 

produto e como funcionará o serviço. Nesse sentido, planeja-se fazer razoáveis investimentos 

em publicidade nas mídias, com o objetivo de obter um engajamento inicial alto, trazendo 

para os sócios o lucro esperado.   

O capital inicial para abertura do empreendimento será de R$127.258,65, sendo que 

61,5% serão investidos pelos próprios sócios e o restante através de empréstimo bancário. 

 

 



 

32 
 

4.1.2 Informações dos empreendedores 

  
Sócio 1: Leonardo Pansera.  

Idade: 24 anos.  

Endereço: Av. A, Apto 0 - Florianópolis - Santa Catarina. 

Telefone: (48) 0000-0000.  

 

Perfil - Currículo:   

- Cursando Administração - Bacharelado na Universidade Federal de Santa Catarina; 

- Atualmente trabalhando como Suporte de Projetos na empresa DTCOM; 

- Ex-estagiário no departamento financeiro na Eletrosul S.A - 2 anos; 

- Ex-estagiário no departamento de administração no Crea-sc - 1 ano. 

 

Atribuições do sócio 1: Será um dos encarregados dos assuntos burocráticos e legais. 

Organizará documentos e contabilidade e operação do caixa. Quando necessário, será 

responsável por auxiliar nos cuidados com as comidas e embalagens, além de entrega dos 

produtos e limpeza do estabelecimento. Fará parte junto aos outros sócios, na operação de 

divulgação e crescimento da franquia. 

  

Sócio 2: Gabriel Gobbatto  

Idade: 24 anos 

Endereço: Rua B, 1, Apto 1 - Florianópolis - Santa Catarina. 

Telefone: (48) 11111-1111. 

 

Perfil - Currículo:   

- Cursando Administração - Bacharelado na Universidade Federal de Santa Catarina; 

- Trabalhando como Sales Development Representative na empresa EQI Investimentos - 

Setembro/2020 - Atual 

- Ex Assistente Comercial do departamento comercial da empresa Dynamox S.A. - 6 meses 

- Ex-estagiário do departamento financeiro da Eletrosul S.A. - 1 ano e 8 meses; 

- Ex-estagiário do departamento administrativo do Edifício Comercial The Place Office - 1 

ano e 2 meses; 
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Atribuições do sócio 2: Será um dos encarregados dos assuntos burocráticos e legais. 

Organizará documentos e contabilidade. De início, será responsável pela operação do caixa. 

Realizará entregas dos produtos e se necessário, limpeza do estabelecimento. Fará parte junto 

aos outros sócios, na operação de divulgação e crescimento da franquia. 

 

Sócio 3: Roberta Pansera Conte 

Idade: 35 anos 

Endereço: Av. C,  BL 2, apto 2, Joinville - Santa Catarina. 

Telefone: (48) 22222-2222. 

 

Perfil - Currículo:   

-  Administração – Uniasselvi (trancado 3º semestre); 

-  Tecnologia Ambiental – UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná; 

-  MBA Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental – IPOG. 

- Strokmatic Automation Technology – Fev/2017 à Mai/2018 

- Engevix Engenharia – Jan/2013 à Out/2015 

- TAM Linhas Aéreas – Fev/2011 à Jan/2013 

- Associação Catarinense Das Fundações Educacionais (ACAFE) – Set/2010 à Fev/2011 

- ADM Distribuição e Logística – Fev/2009 a Mar/2010 

- Globalnova Comunicações – Jun/2008 à Nov/2008 

- Cooperativa Agroindustrial LAR – Ago/2004 à Nov/2006 

 

Atribuições do sócio 3: Será um dos encarregados dos assuntos burocráticos e legais. 

Organizará documentos e contabilidade. Responsável pela produção e cuidados com as 

comidas e embalagens. Quando necessário, realizará a entrega dos produtos e suporte no caixa 

da loja. Fará parte junto aos outros sócios, na operação de divulgação e crescimento da 

franquia. 

4.1.3 Informações sobre o empreendimento  

 
A Snack Saudável foi fundada em 2016, surgindo a partir da ideia do dono de buscar 

melhores alternativas alimentares para seus filhos. Com isso em mente, a empresa surge com 

kits de lanche escolar, elaborados cuidadosamente por nutricionista. 
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Após entregas tímidas, a ideia caiu no gosto dos pais que buscavam uma alimentação 

saudável para os filhos. Após uma aceitação do produto, conhecimento de produtos saborosos 

e saudáveis e necessidade para fornecer para outras cidades, a empresa passou por uma 

formatação e virou uma rede de franquias. 

Acompanhando a evolução do mercado e a necessidade dos consumidores, a Snack 

Saudável se reinventou e expandiu a variedade de produtos oferecidos, proporcionando 

opções para serem consumidas em casa ou no trabalho, tanto por crianças quanto por adultos. 

Os kits são elaborados com o maior carinho e cuidado, sendo transportados de tal 

forma que os lanches continuam saborosos, saudáveis e nutritivos, mantendo as propriedades 

nutricionais e aparência. 

  
Ilustração 1: Logo da franquia Snack Saudável 

 
 
Fonte: Snack Saudável (2020). 

 
 
4.1.4 Missão, Visão e Valores da empresa  

  
Agora, serão apresentados a missão, visão e valores da Snack Saudável.  
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 4.1.4.1 Missão  

 
A Franquia tem como missão, proporcionar hábitos saudáveis e bem-estar, através de 

alimentos saborosos e balanceados para adultos e crianças. 

  

4.1.4.2 Visão  

 
A Snack Saudável tem como objetivo ser a maior referência de alimentação saudável 

em todo o território nacional.  

 

4.1.4.3 Valores  

  
Transparência, ética, respeito, zelo e carinho pelas pessoas que consomem ou desejam 

consumir alimentação saudável. 

 
4.1.5 Setores de atividades 

 
A Snack Saudável é sinônimo de alimentação saborosa, divertida e sadia. Com 

cardápio variado e gostoso, os lanches são preparados diariamente e as entregas são realizadas 

nas escolas, em casa ou no trabalho. 

 
4.1.6 Forma jurídica  

 

A forma jurídica que a franquia optou é a de uma sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, uma LTDA., tendo três sócios com responsabilidades 

correspondentes às suas cotas. Os sócios irão designar um dado valor para a empresa com 

objetivo de criar o capital social da empresa. 

4.1.7 Enquadramento tributário  

No que diz respeito ao enquadramento tributário, a Franquia elegerá pelo Simples 

Nacional. Este é um regime de recolhimento de imposto de forma unificada e simplificada. 

Essencialmente, é um regime tributário facilitado e simplificado para micro e pequenas 
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empresas. Tendo em vista que será uma franquia de pequeno porte, estima-se que o anual da 

empresa se encontra dentro da receita bruta anual máxima estipulada pelas regras do Simples 

Nacional. 

 4.1.8 Capital social  

 
Quadro 3: Capital social da Snack Saudável 

 Nome do Sócio Valor (R$) % de participação 

Sócio 1 Gabriel Gobbatto 20.00,000 25 

Sócio 2 Leonardo Pansera 20.000,00 25 

Sócio 3 Roberta Conte Pansera 40.000,00 50 

TOTAL 80.000,00 100 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  

4.1.9 Recursos  

  

O valor necessário para o empreendimento, R$80.000,00 será oriundo dos próprios 

sócios e o restante - R$ 50.000,00 - será realizado um empréstimo bancário. 

4.2  Análise de Mercado 

 

Agora serão apontadas algumas informações sobre o mercado em que a Snack 

Saudável estará inserida, sendo feita uma análise referente a potenciais clientes, fornecedores 

e concorrentes. 

 

4.2.1 Clientes 

 
Com uma população estimada em quase 600 mil habitantes, Joinville se apresenta 

como um grande polo industrial de Santa Catarina. A proximidade com as capiais 

Florianópolis (SC) e Curitiba no Paraná, faz com que a cidade seja atrativa para inúmeras 

famílias que buscam se firmar no mercado e abrir negócio próprio.  

Em uma cidade emergente como Joinville, seus moradores estão retomando as 

atividades gradualmente, em um cenário de pandemia, assim como no resto do país. Ainda 
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que seja um desafio adequar à nova rotina às atividades físicas em locais abertos e longe das 

academias, ou mesmo adequar a alimentação neste período, a pauta da saúde está intensa. Nos 

últimos meses, a intenção da população em buscar alternativas que beneficiem a saúde tem 

registrado alta. 

A alimentação saudável é uma das ações que vem conquistando espaço no cotidiano 

dos cidadãos, dentro de um cenário mais amplo que vislumbra a busca por uma vida com mais 

saúde.  

4.2.2 Concorrentes 

 
Os concorrentes da Franquia da Snack Saudável serão empreendimentos como lojas de 

produtos naturais, estabelecimentos com alimentação saudável e quiosques naturais. Vale 

ressaltar que a cidade de Joinville ainda não dispõe de uma franquia da Snack Saudável, fato 

que torna o empreendimento um negócio possivelmente próspero. 

Foi utilizado como critério os estabelecimentos com uma média de 4,0 estrelas ou 

mais no Google. Dessa forma, os concorrentes da Franquia são: 

 

1) Nome: Concorrente A 

Localização: Rua A, América, Joinville - SC 

Produtos Oferecidos: Frangos, Verduras, Panqueca sem glúten, Peixes, Bolinho de 

chia, Sucos Detox, Produtos Vegetarianos e Veganos e outros. 

Avaliação: 5,0 

 

2) Nome: Concorrente B 

Localização: Rua B, 826 - América, Joinville - SC 

Produtos oferecidos: Sanduíches naturais, Crepioca natural, Saladas, Frutas, Bolos e 

Salgados Fit e outros. 

Avaliação: 4,1 

 

3) Nome: Concorrente C 

Localização: Rua C, 902 - Atiradores, Joinville - SC 

Produtos oferecidos: Salgados sem glúten, Pizza low carb, Barra de proteína, 

Produtos a granel, Produtos Vegano e outros. 

Avaliação: 5,0  
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4) Nome: Concorrente D 

Localização: Av. D, 333 - Zona Industrial Norte, Joinville - SC 

Produtos oferecidos: Sanduíches naturais, Tapioca natural, Sucos naturais, Frutas, 

Iogurtes, Açaí e outros. 

Avaliação: 4,3. 

 

Quadro 4: Principais Diferenciais de Cada Concorrente 

CONCORRENTE  DIFERENCIAIS 

 
 
        Concorrente A 

 
 

● Avaliação excelente  
● Boa localização 
● Produtos Vegetarianos e Veganos 

 
 
         Concorrente B 

 
 

● Produtos Fit 
● Disponível em plataformas de 

delivery 
● Variedade de produtos 

 
 

        Concorrente C 
 
 

● Avaliação excelente  
● Variedade de Produtos 
● Boa localização 

 

 
 

Concorrente D 

● Variedade de Produtos 
● Preços mais baratos 
● Venda de açaí 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

4.2.3 Fornecedores 

 
Como todo início de empreendimento, a franquia irá precisar de fornecedores que 

disponibilizem equipamentos e materiais que permitam o bom funcionamento do negócio. Os 

fornecedores foram selecionados a partir de pesquisas de preço realizadas pelos sócios. Já na 

parte dos alimentos, as bebidas serão adquiridas através de distribuidoras que vendem em 

atacado e a compra de alimentos e frutas será realizada nos sacolões e hortifrútis da cidade. 

Os serviços em geral serão realizados inicialmente pelos sócios. 
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Quadro 5: Fornecedores para a Franquia Snack Saudável 

 
Itens 

 
Quant. 

Nome 
Fornecedor 

Valor 
Unitário  

 
Valor Total 

Condições 
de 

Pagamento 

Frete ou 
Retirada 

Fogão 
Industrial 6 

bocas 

1 Lojas 
Americanas 

R$ 2.990,00 R$ 2.990,00 12x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Coifa  1 Magazine e 
Luiza 

R$ 1.169,91 R$ 1.169,91 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Freezer 1 Lojas 
Colombo 

R$ 2.229,00 R$ 2.229,00 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Geladeira  1 Lojas 
Colombo 

R$ 1.559,00 R$ 1.559,00 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Refrigerador 1 Lojas 
Americanas 

R$ 2.469,40 R$ 2.469,40 12x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Liquidificador 
Industrial 

1 Lojas 
Americanas 

R$ 290,49 
 

R$ 290,49 12x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Prateleira 2 Magazine e 
Luiza 

R$ 359,91 R$ 719,82 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Tanque de 
inox 

1 Magazine e 
Luiza 

R$ 332,41 R$ 332,41 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Bancada de 
inox 

2 Lojas 
Americanas 

R$ 449,00 R$ 898,00 12x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Jogo de 
talheres 

1 Magazine e 
Luiza 

R$ 139,00 R$ 139,00 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Jogo de 
Frigideira 

1 Magazine e 
Luiza 

R$ 62,91 R$ 62,91 3x sem juros Retirada 
Presencial 

Conjunto de 
utensílios 

1 Tok&Stok R$ 39,90 R$ 39,90 1x sem juros Retirada 
Presencial 

Banco 
Madeira 

Metalnew 
Lyptus  

1 Balaroti R$ 869,90 R$ 869,90 12x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Móveis pré- 
moldados 

 Mahi Móveis 
Italínea 

R$ 
17.487,11 

R$ 
17.487,11 

10x sem 
juros 

- 

Continua 
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Continuação 

 
Itens 

 
Quant. 

Nome 
Fornecedor 

Valor 
Unitário  

 
Valor Total 

Condições 
de 

Pagamento 

Frete ou 
Retirada 

TOTAL    R$ 31.256,85   

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Inicialmente, o empreendimento não terá fornecedores específicos. O intuito desta 

decisão é possibilitar que a Snack tenha opções variadas de compras e de preço, não ficando 

dependente de um fornecedor em particular. 

 

 

4.2.4 Análise da Matriz SWOT 

 
 

Buscando obter conhecimento acerca do ambiente onde será inserida a franquia da 

Snack Saudável, a Matriz Swot foi desenvolvida com objetivo de descriminar os fatores 

internos e externos que podem influenciar no futuro do negócio. Após a elaboração, será 

possível identificar as Forças e Fraquezas do negócio, assim como as Oportunidades e 

Ameaças do mercado.  

 

Quadro 6: Matriz Swot Snack Saudável 

  FATORES INTERNOS  FATORES EXTERNOS 

 
PONTOS 
FORTES 

 
FORÇAS 

 
 Serviço diferenciado;  
 Entrega em escritórios e 

escolas;  
 Empreendedores com 

formação em 
administração; 

 Bom atendimento ao 
consumidor;  

 Preços competitivos. 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Setor de alimentação saudável em 

expansão;  
 Cidade industrial; 
 Menor número de estabelecimentos 

funcionando após a crise do 
Coronavírus; 

 Maior poder de barganha para 
negociar com o franqueador devido 
à baixa procura de novos 
franqueados 

 

Continua 
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Continuação 

 FATORES INTERNOS  FATORES EXTERNOS 

  
 

PONTOS 
FRACOS 

 
FRAQUEZAS 

 
 Inexperiência dos sócios com o 

negócio. 
 Concorrência com 

empreendimentos já 
estabelecidos,  

 Indisponibilidade de todo o 
montante necessário para 
iniciar os negócios em pouco 
tempo;  

 
AMEAÇAS 

 
 Influência de uma pandemia; 
 Concorrência de meios 

alternativos de alimentação; 
 Redução no número de pessoas 

indo ao trabalho e às escolas; 
 Aumento significativo do número 

de restaurantes realizando 
entregas. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2020). 

 

Com a criação da matriz Swot, foram identificados alguns fatores que podem vir a 

interferir no sucesso do negócio: Influência da pandemia, restaurantes atrativos na região e 

concorrência de meios alternativos. 

 

4.3 Plano de Marketing 

 
Com o desenvolvimento do Plano de Marketing, serão apontados os produtos e 

serviços oferecidos pela Snack Saudável, seus preços e estratégia de comunicação. 

Tendo como base os dados adquiridos em relação a clientes, concorrentes e 

fornecedores, nesta seção será explicado como será realizada a estratégia do negócio, com o 

apontamento de tópicos como Preço, Promoção e Comercialização. 

 

4.3.1 Produtos 

 
Um dos focos principais do empreendimento é atingir crianças no seu âmbito escolar. 

Esta fase da idade, diz respeito a um período em que a criança apresenta um metabolismo 

mais intenso e uma má alimentação pode gerar alguns problemas. Pensando nisso, a Snack 

entra com uma linha de produtos alternativos e mais saudáveis, como frutas, sucos, 

sanduíches, alimentos que provavelmente a escola não disponibiliza da melhor maneira. 

Abaixo serão listados os produtos ofertados pela franquia Snack Saudável: 
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a) Snack Escola: Lanches artesanais, balanceados, equilibrados e compostos de 

forma a proporcionar uma refeição com nutrientes importantes para a saúde. Entregues 

diariamente na escola, oferecendo planos diários, mensais ou semanais. 

● Kit padrão; 

● Kit artesanal. 

 

b) Snack em Casa: Mix de produtos da linha artesanal, podendo conter 

carboidratos doces, salgados e proteínas, bebidas e frutas. Elaborados para serem 

armazenados sob congelamento e refrigeração. Tendo opções personalizadas à escolha 

do cliente, conforme mix de produtos disponíveis. Entregues semanalmente, com 

planos semanais e mensais. 

● Kit Frutas; 

● Kit Congelados; 

● Kit Industrializados. 

 

c) Snack Empresas: Lanches artesanalmente preparados para proporcionar uma 

refeição com nutrientes importantes para a saúde. São entregues diariamente na 

empresa. Alimentos com ingredientes frescos, proporcionando praticidade, variedade e 

comodidade. Oferecendo planos diários, mensais ou semanais. 

● Kit Individual; 

● Kit Frutas Empresas. 

 

d) Snack Bolos: Nova linha de produtos, com opções de bolo de caneca e mistura 

para bolo, de diversos sabores. 

● Snack Bolo de Caneca; 

● Snack Mistura para Bolos. 

 

e) Snack Aniversário: Kit de lanches artesanalmente preparados, 

individualizados para o aniversariante e para cada um dos convidados. O kit pode ser 

personalizado com o nome do aniversariante e o tema/ personagem do aniversário, 

com ou sem brinde. Entregue no endereço do aniversariante. 

● Kit festa digital em apps; 
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● Kit festa em casa na quarentena. 

 

f) Snack Box: Lançamento que tem como foco se uma opção de presente nos 

momentos mais especiais, café da manhã, chá da tarde, aniversários, promoções. A 

snack Box é feita de modo personalizada, podendo conter porções de carboidratos 

salgados, doces, frutas e bebidas, conforme às opções do mix de produtos e à escolha 

do cliente. 

● Box P; 

● Box G; 

● Cesta. 

 

g) Snack Sports: Kits de lanches balanceados e equilibrados, para eventos de 

competições esportivas de adultos ou crianças. Sua composição é feita de modo 

personalizado, podendo conter porções de carboidratos salgados, doces, frutas e 

bebidas, de acordo com as opções do nosso mix de produtos. Entregue no endereço 

fornecido pelo cliente. 

 

h) Snack Cantina: é a estrutura física da Snack Saudável dentro da sua escola. 

Oferecendo lanches artesanalmente preparados, balanceados, equilibrados e 

compostos de forma a proporcionar uma refeição com os nutrientes importantes para a 

saúde. Alimentos com ingredientes frescos, com praticidade, variedade e comodidade 

para pais e alunos.  

 

A franquia trabalhará com a comercialização dos produtos em planos mensais e 

também em vendas individuais. No plano mensal as categorias terão opções como: Snack 

escola, Snack empresa, Snack em casa e Snack sports, entre outros. 

Já em vendas individuais serão ofertados produtos como: frutas, sucos, congelados, 

bolos, sanduíches naturais, torradas, tapioca, cereais, entre outros. 

O objetivo da franquia com seus produtos é proporcionar uma alimentação saudável e 

equilibrada para as crianças nas escolas e também comodidade e tranquilidade para os pais. 

Com a mesma linha de raciocínio, buscaremos atender e satisfazer crianças, jovens e adultos 
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4.3.2 Serviços 

 
Buscando atender a região de Joinville, Santa Catarina, a Franquia da Snack Saudável 

irá oferecer algumas modalidades de serviços, permitindo que os clientes escolham a melhor 

forma de adquirir os produtos. A partir da oferta de produtos naturais para diferentes ocasiões 

e diferentes públicos-alvo, abre-se um leque de atendimento buscando contemplar desde 

crianças no ambiente escolar até trabalhadores no ambiente empresarial, dentre outros. 

Os serviços oferecidos pela franquia são: 

a) Entrega domiciliar: Uma das comodidades oferecidas pela Snack Saudável é poder 

proporcionar aos clientes, no conforto de suas casas, uma refeição saudável e fresca preparada 

seguindo as recomendações de um nutricionista para que ele não perca tempo preparando a 

comida, lavando a louça ou se preocupando em buscar um cardápio nutritivo para ele e a 

família. O consumidor consegue todas estas vantagens na mão sem sair de casa! 

b) Entrega em Escritórios e Escolas: Se receber uma refeição nutritiva e de qualidade 

em casa já era interessante, vamos inovar para que os consumidores possam contar com todas 

estas vantagens também no ambiente empresarial e, para seus filhos, no ambiente escolar, 

tudo sem ter que se preocupar com o preparo e prezando sempre pela pontualidade e a 

qualidade das entregas. Nas escolas, as crianças recebem seus lanches fresquinhos e saudáveis 

com recomendações de nutricionistas na hora do intervalo. 

c) Comercialização e Retirada na Loja: Para os consumidores que moram perto ou 

mesmo para aqueles que passam pelo estabelecimento a caminho do trabalho e desejam retirar 

seu pedido, faremos um atendimento presencial com um lobby de entrada para que se sintam 

aconchegados e convidados a esperarem pelo preparo do seu pedido também com todo o 

conforto que a Snack Saudável pode oferecer. 

 

 

4.3.2 Preço 

 
A proposta é a de entregar pacotes – com uma fruta, bebida natural e carboidrato na 

medida certa. Com diferentes kits, o cardápio da Snack Saudável valoriza as frutas da estação 

e aposta na variedade – incluindo novas opções por assinatura. A empresa também oferece 

atendimento para intolerantes a glúten e lactose. 
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O preço inicial adotado pela Franquia no plano mensal, e principal foco de vendas da 

franquia, custará R$ 209,00. Os produtos que irão compor o plano, variam conforme o pacote 

selecionado pelo cliente, dentre as opções detalhadas anteriormente no tópico de produtos.   

 

4.3.3 Promoção 

 
As redes sociais serão os meios iniciais pelas quais a Franquia da Snack Saudável irá 

fazer sua propaganda, com páginas no Facebook, Twitter, Instagram e o site oficial. As 

informações acerca de preços, produtos e promoções serão atualizadas diariamente nas 

mídias, deixando o cliente ciente sobre todas as novidades da franquia. Ocorrerá eventos e 

promoções especiais, para que a marca se aproxime cada vez mais de seus consumidores e 

para que possa fidelizar um número maior de clientes. 

 

 

4.3.4 Comercialização 

 

Os produtos da Snack Saudável serão entregues em empresas, residências, escolas e 

também através de atendimento presencial e retirada na loja. Inicialmente, os pedidos poderão 

ser feitos pelo site, e através de Whatsapp. Contaremos com um motoboy para realizar as 

entregas, e quando necessário, dependendo da ocasião ou evento, um dos sócios auxiliará 

nesta atividade. 

Conforme o negócio prosperar e os sócios adquirirem maior conhecimento sobre o 

mercado, se estudará a viabilidade de ingressar em aplicativos de entrega como Rappi, 

Ubereats e Ifood, para assim aumentar os canais de venda dos produtos da franquia. 

 

 

4.3.5 Localização 

 
 

O espaço ideal do negócio estará no bairro América em Joinville, com localização 

privilegiada, ambiente amplo e arejado, além de estar muito próximo da maioria das escolas 

da região, como os colégios Positivo e Positivo Jr., Colégio Adventista de Joinville, CEMA, 

Escola Osvaldo Aranha, dentre outras. Assim, o tempo para deslocamento e entrega seria 
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reduzido pela distância e principalmente pela formação de uma rota de entregas para evitar o 

atraso e garantir a refeição na hora do intervalo escolar para todas as crianças da região.  

 

Ilustração 2: : Localização na cidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada do Google Maps (2020). 

 

Ainda trata-se de um ponto central com fácil mobilidade para outras regiões da cidade 

de Joinville, bem como para áreas mais corporativas onde espera-se a demanda de 

trabalhadores para terem refeições saudáveis durante o dia a dia de trabalho.  

Outra vertente voltada para o piquenique tende a ser suprida estando próximo do 

maior parque ecológico da região, o Zoobotânico Joinville, que conta com a visita de vários 

grupos de amigos e familiares, atraindo também a demanda da Snack Saudável na região. 

4.4 Plano Operacional 

 
Agora, serão indicados no plano operacional, o layout, a capacidade de serviços, os 

processos operacionais e necessidade de pessoal. 

 

4.4.1 Layout 

 
A metragem da franquia será de 67,20 m² de área útil. Um imóvel comercial, com 

ambientes amplos e bem arejados. Composto por uma sala, dois lavabos -  que serão 
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utilizados como banheiros, um para os clientes e um para os funcionários -, uma copa e duas 

vagas de estacionamento. 

O Layout e composição dos móveis, assim como os pontos estratégicos dos letreiros e 

exposição da marca no estabelecimento, são passados por um arquiteto da Franquia, para que 

a imagem da Snack traga um padrão e sofisticação e proporcione uma facilitação da operação 

durante a montagem dos alimentos. 

 

4.4.2 Capacidade  

 
O Empreendimento contará com uma estrutura em um centro comercial, onde terá seu 

design e composição dos móveis através do combinado com o arquiteto da Franquia. Quando 

as informações sobre a Franquia são repassadas ao franqueado, são descritos todos os 

processos necessários, como imagem da logomarca no estabelecimento, dos móveis e 

utensílios necessários na cozinha, bancadas, posições dos móveis e bancadas que facilitam o 

trabalho e a operação do negócio, composição de estoque, entre outros. 

 

4.4.3 Processos Operacionais 

 
Os processos operacionais que serão realizados diariamente em cada operação 

executada na Snack Saudável, são eles: 

a) Recepção/Atendimento: O serviço de recepção e atendimento será realizado por um 

dos sócios, durante o período em que o estabelecimento permanecer aberto. Será dado o 

suporte necessário e um atendimento de qualidade para que se possa atender e satisfazer as 

necessidades dos clientes. 

b) Entrega: A Snack Saudável fará sua entrega através de um motoboy contratado e 

também quando necessário, por um de seus sócios presentes no estabelecimento. A ideia 

inicial é identificar como o mercado vai reagir e de que modo será preciso atender a demanda, 

para que, caso necessário, seja feita uma estratégia de entrega diferente. 

c) Limpeza: A limpeza será dividida da seguinte forma; na cozinha, com os 

equipamentos quem realizará a limpeza será o cozinheiro. Já na parte administrativa e de 

estoques, os sócios presentes serão responsáveis. Para início de negócio, trabalharemos sendo 

uma atividade flexível. 
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4.4.4 Necessidade de Pessoal 

 
Por ser um empreendimento de pequeno porte, inicialmente todas as funções serão 

realizadas pelos sócios-empreendedores.  

4.5 Plano Financeiro 

 
Gerando prognósticos de necessidades de capital, indicadores e contribuindo para 

análise de viabilidade do negócio, o plano financeiro é responsável por transmitir em números 

as estratégias e metas da organização.   

 

4.5.1 Investimentos Fixos 

 
A seguir serão apresentados os itens, custos fixos e seus respectivos valores 

necessários para a abertura da Franquia. 

 

Quadro 7: Investimentos Fixos 

 
Itens 

 
Quant. 

Nome 
Fornecedor 

Valor 
Unitário  

 
Valor Total 

Condições 
de 

Pagamento 

Frete ou 
Retirada 

Fogão 
Industrial 6 

bocas 

1 Lojas 
Americanas 

R$ 2.990,00 R$ 2.990,00 12x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Coifa  1 Magazine e 
Luiza 

R$ 1.169,91 R$ 1.169,91 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Freezer 1 Lojas 
Colombo 

R$ 2.229,00 R$ 2.229,00 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Geladeira  1 Lojas 
Colombo 

R$ 1.559,00 R$ 1.559,00 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Refrigerador 1 Lojas 
Americanas 

R$ 2.469,40 R$ 2.469,40 12x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Liquidificador 
Industrial 

1 Lojas 
Americanas 

R$ 290,49 
 

R$ 290,49 12x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Prateleira 2 Magazine e 
Luiza 

R$ 359,91 R$ 719,82 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Tanque de 
inox 

1 Magazine e 
Luiza 

R$ 332,41 R$ 332,41 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Continua 
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Continuação 

 
Itens 

 
Quant. 

Nome 
Fornecedor 

Valor 
Unitário  

 
Valor Total 

Condições 
de 

Pagamento 

Frete ou 
Retirada 

Bancada de 
inox 

2 Lojas 
Americanas 

R$ 449,00 R$ 898,00 12x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Jogo de 
talheres 

1 Magazine e 
Luiza 

R$ 139,00 R$ 139,00 10x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Conjunto de 
utensílios 

1 Tok&Stok R$ 39,90 R$ 39,90 1x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Banco 
Madeira 

Metalnew 
Lyptus  

1 Balaroti R$ 869,90 R$ 869,90 12x sem 
juros 

Retirada 
Presencial 

Móveis pré- 
moldados 

 Mahi Móveis 
Italínea 

R$ 17.487,11 R$ 17.487,11 10x sem 
juros 

- 

TOTAL    R$ 31.256,85   

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 
 
4.5.2 Investimentos Pré-Operacionais 

 
Nesta seção serão indicados os gastos iniciais para a criação na prática do 

empreendimento, levando em conta despesas para concepção do estabelecimento, gastos com 

legislação, investimentos em propaganda, taxas da franquia, entre outros gastos. 

 

Quadro 8: Investimento Pré-Operacionais 

Descrição Valor 

Projeto de Arquitetura R$ 2.300,00 

Reformas ou Projeto de Execução R$ 35.000,00 

Fachada e Comunicação Visual R$ 2.500,00 

Marketing Inaugural / Divulgação R$ 2.000,00 

Taxa de Franquia R$ 25.000,00 

Estoque Total (produtos, insumos, embalagens 
etc) 

R$ 4.500,00 

Materiais de Escritório e Limpeza / Uniformes R$ 1.928,00 

Continua 
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    Continuação 

Descrição Valor 

Abertura da Empresa R$ 3.500,00 

Salários Pré-Operacional R$ 1.100,00 

Treinamento inicial - Hospedagem e Estadia R$ 3.500,00 

Sistema (Geral), TI, Segurança R$ 5.000,00 

Aluguél Pré-Operacional R$ 1.750,00 

TOTAL R$ 88.078,00 

         Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

As reformas apresentadas no quadro 8 possuem um valor variável, dependendo das 

condições estruturais e de acabamento que o imóvel a ser alugado se encontra. 

 

4.5.3 Capital de Giro 

 
O valor que a empresa deve possuir disponível para arcar com o custo das despesas 

operacionais básicas, ou seja, o custo fixo, é representado pelo Capital de Giro: 

 

Quadro 9: Capital de Giro 

Capital de Giro R$ 8.524,00 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

O investimento necessário estipulado para manter a Snack Saudável operando foi 

repassado pela própria Franquia. 

 

4.5.4. Investimento Total 

 

Após a soma dos investimentos pré-operacionais, do capital de giro necessário para 

manter o negócio e dos custos operacionais mensais, temos o investimento total necessário 

para o funcionamento da franquia Snack Saudável. 

   

Quadro 10: Investimento Total 

Descrição Valor % 

Continua 
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Continuação 

Descrição Valor % 

Investimentos Fixos R$ 31.256,85 24,45 

Capital de giro R$ 8.524,00 6,67 

Investimento Pré-Operacional R$ 88.078,00 68,89 

TOTAL R$ 127.858,85 100 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

4.5.5 Estimativa do faturamento da Franquia 

 
Visando criar uma estimativa do faturamento dos primeiros 12 (doze) meses de 

atuação da franquia, foi estipulado uma previsão mensal para os pacotes comercializados pela 

Snack Saudável, levando em conta o valor de cada pacote, que é de R$ 209,00. 

 Foi realizada uma projeção para venda ao final dos doze meses em três diferentes 

cenários, realista, otimista e pessimista. O primeiro cenário é o realista, que diz respeito a 

venda máxima de 150 pacotes, com os meses de baixa (meses 1, 6, 7, 11, 12) sendo o período 

de recesso escolar. Veja a tabela a seguir. 

 
Quadro 11: Previsão realista para os primeiros 12 meses da Franquia 

Período Mensal Média de Pacotes 

Mês 1 R$ 16.720,00 80 

Mês 2 R$ 20.900,00 100 

Mês 3 R$ 31.350,00 150 

Mês 4 R$ 30.305,00 145 

Mês 5 R$ 31.350,00 150 

Mês 6 R$ 17.765,00 85 

Mês 7 R$ 17.765,00 85 

Mês 8 R$ 20.900,00 100 

Mês 9 R$ 28.215,00 135 

Mês 10 R$ 31.350,00 150 

Mês 11 R$ 29.260,00 140 

Mês 12 R$ 27.170,00 130 

TOTAL R$ 303.050,00 - 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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O segundo cenário é o otimista, com a projeção máxima de 170 pacotes e seu período 

de baixa (meses 1, 6, 7, 11, 12) no recesso escolar. Veja os valores descritos na tabela a 

seguir.  

Quadro 12: Previsão otimista para os primeiros 12 meses da Franquia     

Período Mensal Média de Pacotes 

Mês 1 R$ 20.900,00 100 

Mês 2 R$ 29.260,00 140 

Mês 3 R$ 31.350,00 150 

Mês 4 R$ 35.530,00 170 

Mês 5 R$ 35.530,00 170 

Mês 6 R$ 20.900,00 100 

Mês 7 R$ 20.900,00 100 

Mês 8 R$ 27.170,00 130 

Mês 9 R$ 31.350,00 150 

Mês 10 R$ 35.530,00 170 

Mês 11 R$ 31.350,00 150 

Mês 12 R$ 31.350,00 150 

TOTAL R$ 351.120,00 - 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 

 
Por último, o cenário pessimista, com a venda máxima de 100 pacotes e período de 

baixa (meses 1, 6, 7, 11, 12) no recesso escolar. Vejamos os números da tabela a seguir. 

 
Quadro 13: Previsão pessimista para os primeiros 12 meses da Franquia 

Período Mensal Média de Pacotes 

Mês 1 R$ 10.450,00 50 

Mês 2 R$ 15.675,00 75 

Mês 3 R$ 20.900,00 100 

Mês 4 R$ 20.900,00 100 

Mês 5 R$ 20.900,00 100 

Mês 6 R$ 10.450,00 50 

Continua 
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     Continuação                

Período Mensal Média de Pacotes 

Mês 7 R$ 10.450,00 50 

Mês 8 R$ 20.900,00 100 

Mês 9 R$ 20.900,00 100 

Mês 10 R$ 20.900,00 100 

Mês 11 R$ 15.675,00 75 

Mês 12 R$ 15.675,00 75 

TOTAL R$ 203.775,00 - 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 

4.5.5.1 Estimativa do Faturamento dos 3 anos seguintes 

 
No cenário pessimista, ocorrerá uma queda no faturamento de 5% a cada ano, no 

cenário realista haverá um crescimento de 15% a cada ano, já no cenário otimista observa-se 

um crescimento de 25% a cada ano.  

 

Quadro 14: Previsão dos cenários dos 3 anos da Franquia 

Período Pessimista Realista Otimista 

Ano 1 R$ 203.775,00 R$ 303.050,00 R$ 351.120,00 

Ano 2 R$ 193.586,25 R$ 348.507,50 R$ 438.900,00 

Ano 3 R$ 183.906,94 R$ 400.783,63 R$ 548.625,00 

              Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 

4.5.6 Custos Fixos e Variáveis 

 
Os custos variáveis foram calculados de acordo os meses previamente definidos 

como meses de alta (meses 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10) e baixa (meses 1, 6, 7, 11, 12) e o IPTU foi 

calculado com a estimativa de quanto custará o aluguel do imóvel. 

 

Quadro 15: Custos Fixos e Variáveis anual 

Itens Custo Fixo Custo Variável 

Água, energia e gás - R$ 3.850,00 

     Continua 
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   Continuação 

Itens Custo Fixo Custo Variável 

Material de limpeza   - R$ 1.700,00 

Estoque (produtos, insumos, embalagens) - R$ 51.500,00 

Taxa de Royalties - R$ 15.152,50 

Salário de funcionários e Pró-labore R$ 90.000,00 - 

Aluguel e IPTU R$ 21.000,00 - 

Software (Sistema Isnack) R$ 3.468,00 - 

Telefone Fixo e Internet R$ 1.800,00 - 

Taxa de Publicidade e Propaganda (FUP) R$ 4.154,64 - 

Contador R$ 3.468,00 - 

Resp. nutricional, dedetização, Gráfica, 
Fretes, Outros R$ 15.356,00 - 

Banco R$ 1.200,00 - 

Marketing local R$ 6.000,00 - 

TOTAL R$ 146.446,64 R$ 72.202,50 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 

4.5.7 Projeção do Fluxo de Caixa 

 
A projeção do fluxo de caixa foi realizada referente aos primeiros 12 meses de atuação 

da franquia no cenário realista e pode ser visualizada no Apêndice C. Para sua projeção, foi 

considerado o recebimento de receitas à vista assim como o pagamento dos custos fixos e 

variáveis. 

 
4.5.8 Projeção do Demonstrativo de Resultados (DRE) 

 

A DRE se refere ao primeiro ano de atuação da Franquia, utilizando os valores 

estimados anteriormente, um Imposto de Renda de 15%, uma Contribuição Social de 9% e 

considerando alíquota do simples nacional de 7,3%. 

 

Quadro 16: Projeção dos cenários da  DRE no primeiro ano da Franquia 

 Pessimista Realista Otimista 

Receita Total R$ 203.775,00 R$ 303.050,00 R$ 351.120,00 

Continua 
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Continuação 

 Pessimista Realista Otimista 

(-) Custos Variáveis R$ 36.101,25 R$ 72.202,50 R$ 79.422,75 

(=) Lucro Bruto R$ 167.673,75 R$ 230.847,50 R$ 271.697,25 

(-) Custos Fixos R$ 146.446,64 R$ 146.446,64 R$ 146.446,64 

(=) Lucro Operacional R$ 21.227,11 R$ 84.400,86 R$ 125.250,61 

(-) Imposto de Renda (15%) R$ 3.184,07 R$ 12.660,13 R$ 18.787,59 

(-) Contribuição Social (9%) R$ 1.910,44 R$ 7.596,08 R$ 11.272,55 

(=) Lucro Líquido R$ 16.132,60 R$ 64.144,65 R$ 95.190,46 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Com relação a DRE pessimista, foram utilizados valores projetados para o cenário 

pessimista nos primeiros 12 meses de atuação da Franquia tendo um crescimento de 5% de 

um ano para outro, seguindo com um Imposto de Renda de 15%, uma Contribuição Social de 

9% e considerando alíquota do simples nacional de 7,3%. 

 

Quadro 17: Projeção da  DRE no cenário pessimista dos 3 anos da Franquia 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Receita Total R$ 203.775,00 R$ 193.586,25 R$ 183.906,94 

(-) Custos Variáveis R$ 36.101,25 R$ 34.296,19 R$ 32.581,38 

(=) Lucro Bruto R$ 167.673,75 R$ 159.290,06 R$ 151.325,56 

(-) Custos Fixos R$ 146.446,64 R$ 139.124,31 R$ 132.168,09 

(=) Lucro Operacional R$ 21.227,11 R$ 20.165,75 R$ 19.157,47 

(-) Imposto de Renda R$ 3.184,07 R$ 3.024,86 R$ 2.873,62 

(-) Contribuição Social R$ 1.910,44 R$ 1.814,92 R$ 1.724,17 

(=) Lucro Líquido R$ 16.132,60 R$ 15.325,97 R$ 14.559,67 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 
 

Com relação a DRE realista, foram utilizados valores projetados para o cenário realista 

nos primeiros 12 meses de atuação da Franquia tendo um crescimento de 15% de um ano para 

outro, seguindo com um Imposto de Renda de 15%, uma Contribuição Social de 9% e 

considerando alíquota do simples nacional de 7,3%. 
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Quadro 18: Projeção da DRE no cenário realista dos 3 anos da Franquia 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Receita Total R$ 303.050,00 R$ 348.507,50 R$ 400.783,63 

(-) Custos Variáveis R$ 72.202,50 R$ 83.032,88 R$ 95.487,81 

(=) Lucro Bruto R$ 230.847,50 R$ 265.474,63 R$ 305.295,82 

(-) Custos Fixos R$ 146.446,64 R$ 161.091,30 R$ 177.200,43 

(=) Lucro Operacional R$ 84.400,86 R$ 104.383,32 R$ 128.095,38 

(-) Imposto de Renda R$ 12.660,13 R$ 15.657,50 R$ 19.214,31 

(-) Contribuição Social R$ 7.596,08 R$ 9.394,50 R$ 11.528,58 

(=) Lucro Líquido R$ 64.144,65 R$ 79.331,32 R$ 97.352,49 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Com relação a DRE otimista, foram utilizados valores projetados para o cenário 

otimista nos primeiros 12 meses de atuação da Franquia tendo um crescimento de 25% de um 

ano para outro, seguindo com um Imposto de Renda de 15% e uma Contribuição Social de 

9%. 

 

Quadro 19: Projeção da DRE no cenário otimista dos 3 anos da Franquia 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Receita Total R$ 351.120,00 R$ 438.900,00 R$ 548.625,00 

(-) Custos Variáveis R$ 79.422,75 R$ 99.278,44 R$ 124.098,05 

(=) Lucro Bruto R$ 271.697,25 R$ 339.621,56 R$ 424.526,95 

(-) Custos Fixos R$ 146.446,64 R$ 165.484,70 R$ 182.033,17 

(=) Lucro Operacional R$ 125.250,61 R$ 174.136,86 R$ 242.493,78 

(-) Imposto de Renda R$ 18.787,59 R$ 26.120,53 R$ 36.374,07 

(-) Contribuição Social R$ 11.272,55 R$ 15.672,32 R$ 21.824,44 

(=) Lucro Líquido R$ 95.190,46 R$ 132.344,01 R$ 184.295,27 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

4.5.9 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

A forma de calcular o VPL pessimista foi utilizada uma estimativa do fluxo de caixa 

dos 3 anos de operação da Franquia no cenário pessimista e uma TMA de acordo com taxa 

Selic, equivalente a 2%. 
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Quadro 20:  Projeção do VPL no cenário pessimista 

Ano Fluxo de caixa Valor Presente do Fluxo Caixa VPL 

1 R$ 16.133 R$ 15.816 -R$ 112.043 

2 R$ 15.326 R$ 14.731 -R$ 97.312 

3 R$ 14.560 R$ 13.720 -R$ 83.592 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Para calcular o VPL realista utilizou-se uma estimativa do fluxo de caixa dos 3 anos de 

operação da Franquia no cenário realista e uma TMA de acordo com taxa Selic, equivalente a 

2%. 

Quadro 21: Projeção do VPL no cenário realista 

Ano Fluxo de caixa Valor Presente do Fluxo Caixa VPL 

1 R$ 64.145 R$ 62.887 -R$ 64.972,00 

2 R$ 79.331 R$ 76.251 R$ 11.279,00 

3 R$ 97.352 R$ 91.737 R$ 103.016 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Para calcular o VPL otimista utilizou-se uma estimativa do fluxo de caixa dos 3 anos 

de operação da Franquia no cenário otimista e uma TMA de acordo com taxa Selic, 

equivalente a 2%. 

 

Quadro 22: Projeção do VPL no cenário otimista 

Ano Fluxo de caixa Valor Presente do Fluxo Caixa VPL 

1 R$ 95.190 R$ 93.324 -R$ 34.535,00 

2 R$ 132.344 R$ 127.205 R$ 92.670,00 

3 R$ 184.295 R$ 173.666 R$ 266.336 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

 
4.5.10 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 
 A TIR foi calculada através do valor total investido e o fluxo de caixa de cada 

período. Para a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) foi utilizado o valor da taxa Selic, 

equivalente a 2%. 

 



 

58 
 

Quadro 23:  TIR cenário realista 

TIR 36% 

                                                              Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 

 

4.5.11 Tempo de Recuperação do Capital (Payback) 

 

Levando em consideração os resultados apresentados anteriormente, calculou-se o 

Payback para cada cenário - pessimista, realista e otimista -  conforme apresentado a seguir. 

 

Quadro 24: Payback em cada cenário 

Cenário Payback 

Pessimista 12 anos 

Realista 1,86 anos 

Otimista 1,28 anos 

                                                             Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 

Vale ressaltar que apesar do Payback do cenário realista ser de 1,86 anos, o primeiro 

ano de atuação da franquia neste cenário possuiria um VPL de R$ 64.972,00, o que dificultaria 

a situação dos sócios de manter o empreendimento aberto. 
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5 CONCLUSÃO 

 
O ano de 2020 foi extremamente desafiador para todos os empreendedores no Brasil e 

no mundo. O cenário de pandemia trouxe medos e incertezas para quem quer abrir seu próprio 

negócio e com as redes de franquias não foi diferente. Este ramo, que representa cerca de 

2,7% do PIB do Brasil, teve perdas devastadoras num curto espaço de tempo. Segundo dados 

da Associação Brasileira de Franquias (ABF), divulgados em seu portal e também pela CNN 

Brasil, 1353 unidades fecharam as portas apenas nos meses de abril e maio, tendo uma queda 

total de faturamento de 48,2% e 41% nos respectivos meses. Cerca de 18,4% das 160 mil 

unidades espalhadas pelo país tiveram faturamento igual a zero no período. Com exceção 

daquelas que puderam fazer uma transição ou ampliação da venda dos seus produtos e 

serviços para o meio digital e reduzir as suas perdas, a grande maioria passou e ainda passa 

por dificuldades, atrelados ao cenário catastrófico que a pandemia deixou como legado aos 

que buscaram antes dela empreender e construir algo próprio.  

A pauta da franquia da Snack Saudável sempre esteve em nossas mentes vinculada ao 

pouco tempo que as famílias dispõem para se dividirem entre os afazeres domésticos, a 

culinária e os compromissos pessoais e profissionais. Isto acabava sobrecarregando pais e 

profissionais, não restando tempo suficiente em casa para preparar uma refeição balanceada e 

saudável para si ou para seus filhos, acarretando numa má alimentação na escola ou no 

ambiente de trabalho.  

Com o agravamento da pandemia devido ao vírus SARS-CoV-2, comumente 

denominado de coronavírus, o cenário vislumbrado anteriormente se extinguiu e o que vemos 

atualmente são medidas de isolamento social, acesso restrito a ambientes ou mesmo seu 

fechamento absoluto. Isto causou o efeito inverso do que era visto, onde a falta de tempo em 

casa deu espaço ao tempo quase que exclusivo em casa. As escolas fecharam, o trabalho em 

sua grande maioria passou a ser exercido dentro da própria moradia da população, conhecido 

como “Home-office” e as aglomerações para piqueniques, aniversários e práticas de esportes 

agora oferecem um grande risco de saúde à população e não são recomendadas pelas 

autoridades sanitárias do Brasil e do mundo. 

Como visto ao longo do trabalho, os últimos anos tiveram um crescimento acima da 

média do mercado para as redes de franquias, principalmente para o setor alimentício, e as 

previsões para este ano eram ainda mais otimistas. Entretanto, o efeito do coronavírus 

impediu que os resultados imaginados se concretizassem e a incerteza do término desta 
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pandemia que avassala as economias locais e mundiais continuarão a assombrar o mercado 

por tempo indeterminado, visto que não sabemos ainda como a doença age ao certo, qual a 

melhor maneira de combatê-la, se teremos uma vacina eficaz o suficiente e quando será 

possível para a população ter acesso a ela de forma com que a normalidade se restaure, 

mesmo que gradativamente. 

Desta forma, chegamos ao desfecho de que, devido a fatores externos que não temos 

controle ou previsibilidade, é extremamente inviável começarmos este empreendimento neste 

momento que estamos vivendo. Com base nos cálculos, planejamentos e esforços dos sócios 

foi possível entender que a abertura da franquia Snack Saudável na cidade de Joinville seria 

um negócio promissor, mas não passará do papel por estarmos vivendo esta situação 

atualmente. Reiteramos a vontade dos sócios de levar esta ideia adiante e torná-la viável e 

rentável num momento mais oportuno de nossas vidas, dentro de perspectivas econômicas 

melhores, as quais esperamos que se concretizem no futuro. 
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APÊNDICE 

 
Apêndice A: Visão frontal sala comercial 

 
      Fonte: Imoveis SC (2020). 

 
Apêndice B: Visão dos fundos da sala comercial  

 
 

      Fonte: Imoveis SC (2020). 
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Apêndice C: Projeção do Fluxo de Caixa do primeiro ano da Franquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020)
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