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Para o empreendedor o ser é mais importante que o saber. A empresa 

é a materialização dos nossos sonhos. É a projeção da nossa imagem 

interior, do nosso íntimo, do nosso ser em sua forma total. O estudo do 

comportamento do empreendedor é fonte de novas formas de 

compreensão do ser humano em seu processo de criação de riquezas e 

de realização pessoal. Sob essa premissa o empreendedorismo é visto 

também como um campo intensamente relacionado com o processo de 

entendimento e construção da liberdade humana... 

( O segredo de Luisa pag.24) 

 



 

                                                                   RESUMO 
  

Empreendedorismo é a arte de criar e inovar, é ter desafios diários e solucioná-los de forma 

criativa, empreender não é uma tarefa fácil, é necessário ter muito foco e determinação. Cada 

vez mais se faz necessário um estudo antes de abrir um negócio, para aumentar as chances de 

dar certo, para isso vem de encontro o plano de negócios e a sua importância para o início de 

um empreendimento, ele fornece o planejamento e informações adequadas para todas as áreas 

da empresa. Diante dessas colocações, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

viabilidade da abertura de uma livraria café no município de Tapejara-RS, através da 

elaboração de um plano de negócios. Foi desenvolvida uma pesquisa teórica empírica, 

exploratória, qualitativa e quantitativa, com questionário como instrumento, aplicado a uma 

quantidade amostral da população das cidades de Tapejara, Vila Lângaro, Ibiaçá, Água Santa 

e Santa Cecília do Sul, além disso utilizou-se referências bibliográficas como fonte de 

pesquisa, foi feito um levantamento de custos para a constituição no negócio e assim fazer a 

análise de viabilidade, a qual como resultado afirmou-se a viabilidade de abertura do 

empreendimento.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Plano de negócio. Viabilidade. Livraria café. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O empreendedorismo está em ascensão do Brasil e no mundo, empreender é um 

desafio, é percorrer uma jornada arriscada que exige muita dedicação e empenho. Está no não 

se acomodar, em querer fazer melhor ou diferente, é enxergar e ir além. Para empreender é 

necessário ter conhecimento do negócio, pois sem conhecimento na área as chances de o 

empreendimento ir a falência é iminente. É necessário ter conhecimento técnico, ter 

pesquisado sobre o tema, conhecer a área, o mercado, seu público alvo, estar munido de 

informações, para entender por completo a área em que se pretende atuar. Conhecimento é 

fundamental, um pré-requisito para abrir um negócio, precisa ter planejamento adequado para 

gerenciar as tomadas de decisão e ser mais assertivo. 

O empreendedor é alguém perseverante, que planeja, alguém que está disposto a 

assumir riscos, uma pessoa motivada e com iniciativa, que tenha em mente que empreender 

não é uma tarefa fácil, Dornelas (2016, p.1) diz que “o empreendedor é aquele que faz as 

coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização”. Para ser um 

bom empreendedor é necessário ter conhecimento multidisciplinar e gostar do que faz. 

O plano de negócio é uma ferramenta para auxiliar o planejamento de um 

empreendimento, serve para aumentar significativamente as chances de dar certo, pois nele é 

feito um estudo sobre a área de atuação, é planejado a empresa como um todo, englobando as 

mais diversas áreas. É possível verificar a viabilidade do negócio, para ter uma posição antes 

mesmo de fazer investimento e pôr a ideia em prática, ter uma orientação de que caminhos 

seguir, ferramenta que tem como propósito descrever a empresa, ordenar e analisar as ideias. 

O objetivo geral deste trabalho é fazer uma pesquisa sobre livraria café, uma análise 

de viabilidade do empreendimento na cidade de Tapejara-RS, para isso foi aplicado um 

questionário aplicado a moradores das cidades de Tapejara, Ibiaça, Água Santa, Santa Cecilia 

do Sul e Vila Lângaro. Além do questionário foi feito pesquisa bibliográfica sobre plano de 

negócio, empreendedor e empreendimento e o plano de negócio para verificar a viabilidade. 

A proposta de livraria-café está embasada em oferecer os produtos e serviços de 

livraria, papelaria, café e loja de presentes em um único espaço, tornando-o atrativo e 

inovador. Nesse ambiente é possível encontrar livros, mimos literários, materiais de escritório, 

materiais escolares, café, lanches, um ambiente envolvente e aconchegante.  

 

 



 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA  

 

Atualmente o município de Tapejara/RS, não conta com loja especializada em livros e, 

acredita-se, que possa haver uma parcela da população que tem apreço pela leitura e, talvez, 

por consequência, possam ser consumidores de obras literárias. Esses consumidores 

costumam buscar por produtos e espaços diferenciados, que lhes ofereçam comodidade e 

conforto. Por outro lado, imagina-se que a população de Tapejara/RS e região não sejam 

suficientes para viabilizar o negócio. Normalmente esse tipo de negócio vem associado a 

outro que, no caso deste estudo, seriam comercializados itens de papelaria, mimos literários e 

café. Acredita-se que o consumo de produtos de um segmento possa levar ao consumo de 

outro.  

Os mimos literários seriam oferecidos pensado nas pessoas que gostam de fazer 

coleções de itens literários ou até mesmo presentear com itens temáticos, relacionados às 

obras, agregando assim um diferencial ao empreendimento.  

Ainda pensando em viabilizar o negócio, o estudo se propõe a agregar mais um 

produto, que seria o café. Com a correria do dia a dia oferecer um local harmônico e completo 

para servir a bebida torna-se um diferencial. A ideia da livraria café seria dispor de um 

ambiente atrativo e convidativo às pessoas, estimulando a compra livros, fazer leituras no 

local, trabalhar ou estudar neste mesmo espaço, com artigos de papelaria e ainda pode 

saborear um café acompanhado de deliciosos lanches.   

Para saber se o negócio é viável, será elaborado um Plano de Negócios. Para Dornelas 

(2016,p. 95), o plano de negócio é: "um documento usado para descrever um empreendimento 

e o modelo de negócio que sustenta a empresa. Sua elaboração envolve um processo de 

aprendizagem e autoconhecimento e ainda permite ao empreendedor situar-se no ambiente de 

negócios.". Ou seja, o plano de negócio é a definição da empresa, antes mesmo da sua 

existência, com uma visão mais abrangente e completa do empreendimento, para assim ter 

mais segurança e certeza dos caminhos a serem seguidos. Além disso, validar ou não a 

necessidade do negócio em relação ao mercado, uma vez que avalia o tamanho da demanda e 

a competitividade, antecipando dificuldades que possivelmente venham a ocorrer. 

Pelo exposto, este estudo busca saber: em que medida é viável a abertura de uma 

livraria café no município de Tapejara-RS? 

 



 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

Hoje no município de Tapejara-RS, há lojas de papelaria, cafeterias, lojas de presentes 

e nenhuma loja especializada em livros. A proposta de empreendimento visa a integração 

entre artigos de papelaria, livraria, cafeteria e loja de presentes onde seriam divididos por 

seção, tornando um ambiente completo com espaços harmônicos entre si. 

A integração desses espaços torna o negócio mais atrativo, pois a ideia de uma 

cafeteria integrada a esses espaços vem de encontro com a combinação de leitura e café e a 

possível demanda para consumir em um espaço que possa oferecer comodidade, tranquilidade 

e um ambiente descontraído no Município. 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

  

Avaliar em que medida é viável a abertura de uma livraria café no município de 

Tapejara-RS. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Por meio de um Plano de Negócios 

a. Analisar o ambiente interno e externo da futura empresa; 

b. Apontar o público alvo e existência de demanda; 

c. Levantar custos de implantação; 

d. Verificar a viabilidade do empreendimento. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

Com o passar do tempo empreendedorismo vem ganhando inúmeras definições, cada 

vez mais complexas, pois empreender exige muito, a pessoa pode nascer com algumas 

características, ser um empreendedor nato, mas também pode aprender a empreender 

desenvolvendo algumas características e habilidades como resiliência, planejamento e 

persistência. Complementa Dornelas (2016,p. 24) que empreendedores devem possuir 

algumas características extras como ser visionários, saber explorar ao máximo as 

oportunidades, ser dinâmico e determinados, dedicados, otimistas e independentes. 

Examinar, levantar e exibir dados para a abertura de um negócio é relevante, pois hoje 

em dia muitos empreendimentos vêm a falir por falta de planejamento e conhecimento do 

mercado. O plano de negócio é uma análise completa do empreendimento e serve como 

norteador dos passos a serem seguidos. Como diz Cortella (2017, p. 26) “uma das coisas mais 

inteligentes que um homem e uma mulher podem saber é saber que não sabem. Aliás, só é 

possível caminhar em direção à excelência se você souber que não sabe de algumas coisas 

[...]. Quando você finge que sabe, impede um planejamento adequado, impede uma ação 

coletiva eficaz [...]”  

Sabe-se que o plano de negócio não é feito pela maioria dos empresários, mesmo ele 

sendo tão relevante, pois é necessário muita dedicação e pesquisa para montar um plano de 

negócio fidedigno. Segundo SEBRAE (2020) muitos novos empreendedores acabam 

passando por várias dificuldades, nos meses iniciais de abertura do negócio, por não 

planejarem corretamente. Além de ter ideias, encontrar um ponto comercial e conhecer os 

custos, planejar o futuro da empresa é essencial. Para evitar riscos futuros, a elaboração do 

plano de negócio é indispensável. 

Pequenos empreendimentos são uma fonte de geração de inúmeros empregos, 

contribuindo também significativamente para a economia. De acordo com a análise do 

SEBRAE (2020), a geração de empregos nos pequenos negócios até novembro de 2019 é de 

861 mil novos postos de trabalhos. Foi um ano de conquistas para os pequenos negócios que 

atuam diretamente na recuperação econômica do País. 

Através deste trabalho o acadêmico pode pôr em prática os conteúdos vistos em sua 

trajetória acadêmica no curso de Administração da FAT, integrando os ensinamentos teóricos, 

futuramente o trabalho pode servir como fonte de pesquisa para futuros empreendedores e 

estudantes. 



12 

 

 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

As considerações a seguir contemplam embasamentos literários sobre 

empreendedorismo e empreendedor, além de discorrer Plano de Negócio: conceito, etapas. 

  

 

2.1 EMPREENDEDORISMO  

 

Empreendedorismo não é um termo novo, embora esteja sempre com novas 

características acrescentadas, segundo Dolabela (2008, p. 23) “empreendedorismo não é um 

tema novo ou modismo: existe desde sempre, desde a primeira inovação humana inovadora, 

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

empreendedorismo é algo que vem dês dos primórdios com a função de criar e trazer 

inovações. 

 O empreendedorismo é uma habilidade, algo que pode nascer com você ou pode 

adquirir com o passar do tempo, juntamente com muito estudo e dedicação, uma fonte de 

desafios e superações. De acordo com Dolabela (2008) empreendedorismo é inovar é ter 

iniciativa, não é um fenômeno apenas econômico, mas sim social, é uma manifestação da 

liberdade humana, ele visa a construção de bem-estar coletivo, do espírito comunitário é a 

melhor arma contra o desemprego, empreendedorismo é criar oportunidades, assumir riscos. 

 Empreender nos dias atuais não é uma tarefa fácil, é necessário ter uma mente aberta 

e sempre estar em busca do novo, para assim ter um negócio de sucesso, com certeza para 

quem gosta de uma vida monótona empreender não é o caminho. Complementa Filion (2004, 

p. 65) dizendo que o empreendedorismo é definido como: “[...] o processo pelo qual se faz 

algo novo (algo criativo) e algo diferente (algo inovador) com a finalidade de gerar riqueza 

para indivíduos e agregar valor para a sociedade”. O empreendedorismo é muito mais que um 

movimento do mercado, trata-se de uma forma de impulsionar sua carreira e mudar o rumo 

dela. Souza (2020). Empreender não deve ser entendido somente como uma fonte de renda, 

empreender é muito mais do que gerar lucro a si próprio, empreender está ligado a uma 

responsabilidade econômica e social. 

Empreender não é somente iniciar um empreendimento, muitas vezes a tarefa é 

reestruturar o já existente, tornando mais lucrativo e inovador.  Nesse contexto Chiavenato 

https://rockcontent.com/blog/o-que-e-empreendedorismo/
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(2012, p. 5) ainda diz “empreendedorismo reflete a prática de criar novos negócios ou 

revitalizar negócios já existentes”. Revitalizar o já existente muitas vezes pode ser mais difícil 

e trabalhoso do que estruturar um novo negócio, pois no já existente temos culturas e 

costumes a ser trabalhados, existe uma organização já formada e a mudança nem sempre será 

bem aceita de início. 

 Empreender é uma oportunidade de mostrar seu melhor, de transformar algo que vem 

de você, de fazer a ideia dar certo. Dornelas (2016, p. 29) destaca que “o empreendedorismo é 

o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em 

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

sucesso”. Para isso acontecer é necessária aplicação de muito esforço e sinergia, é um 

processo dinâmico para assim se tornar realidade. 

 

 2.1.1 Empreendedor 

 

Empreendedor é aquele que não se cansa de observar o negócio de reinventar e de 

sonhar, Dornelas (2016, p. 24) destaca que: os empreendedores são pessoas diferenciadas, que 

possuem motivação exótica, são apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais 

um na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas, querem deixar um 

legado. Uma vez que os empreendedores estão revolucionando o mundo, seu comportamento 

e o próprio processo empreendedor devem ser estudados e entendidos. Para poder servir como 

base e inspiração para os próximos empreendedores.  

Dornelas (2016, p. 5,6,7) complementa que empreendedores de sucesso tem algumas 

características além das já citadas:  

 

São Visionários Eles têm a visão de como será o futuro para seu 

negócio e sua vida e, o mais importante: eles têm 

a habilidade de implementar seus sonhos. 

Sabem tomar decisões Eles não se sentem seguros, sabem tomar as  

decisões corretas na hora certa, principalmente  

nos momentos de adversidade, sendo isso um  

fator chave para o seu sucesso. E mais: além de 

tomar decisões implementam suas ações  

rapidamente.   

São indivíduos que fazem a diferença Os empreendedores transformam algo de difícil  

definição, uma ideia abstrata, em algo concreto, 

que funciona, transformando o que é possível em 
realidade (Kao, 1989; Kets de Vries, 1997). 

Sabem agregar valor ao serviços e produtos que 

colocam no mercado.  

Sabem explorar ao máximo as oportunidades  Para a maioria das pessoas, as boas ideias são 
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 daqueles que as veem primeiro, por sorte ou 

acaso. Para os visionários (os empreendedores), 

as boas ideias são geradas daquilo que todos 

conseguem ver, mas não identificaram algo 

prático para transformá-las em oportunidades, por 

meio de dados e informação. Para Schumpeter 

(1949), o empreendedor é aquele que quebra a 

ordem corrente e inova, criando mercado com 
uma oportunidade.   

São determinados e dinâmicos Eles implementam suas ações com total  

comprometimento. Atropelam as adversidades,  

ultrapassando os obstáculos com uma vontade  

ímpar de “fazer acontecer”. Mantém-se sempre  

dinâmicos e cultivam um certo inconformismo  

diante da rotina. 

São dedicados Eles se dedicam 24h por dia, sete dias por 

semana, ao seu negócio. Comprometem o 

relacionamento com amigos, com a família, e até 

mesmo com a própria saúde. São trabalhadores 

exemplares encontrando energia para continuar, 

mesmo quando encontram problemas pela frente. 

São incansáveis e loucos pelo trabalho. 

São otimistas e apaixonados pelo que fazem 

 

Eles adoram o trabalho que realizam. E é esse  

amor ao que fazem o principal combustível que 

os mantém cada vez mais animados e 

determinado, tornando-os melhores vendedores 

de seus produtos e serviços, pois sabem como 

ninguém, como fazê-lo. O otimismo faz com que 

sempre enxerguem o sucesso, em vez de imaginar 

o fracasso.  

 

São independentes e constroem o próprio destino  

 

Eles querem estar à frente das mudanças e ser 

donos do próprio destino. Querem ser 

independentes, em vez de empregados; querem 

criar algo novo e determinar os próprios passos, 
abrir os próprios caminhos, ser o próprio patrão e 

gerar empregos. ‘ 

Ficam ricos Ficar rico não é o principal objetivo dos 

empreendedores. Eles acreditam que o dinheiro é 

consequência do sucesso dos negócios. 

São líderes e formadores de equipes Os empreendedores têm o senso de liderança  

incomum. E são respeitados e adorados por seus 

funcionários, pois sabem valorizá-los, estimulá-

los e recompensá-los, formando um time em 

torno de si. Sabem que para obter êxito sucesso, 

dependem de uma equipe de profissionais 

competentes. Sabem ainda recrutas as melhores 

cabeças para assessorá-los nos campos onde não 
detêm o melhor conhecimento. 

São bem relacionados (networking) Os empreendedores sabem construir uma rede de 

contatos que os auxiliam no ambiente externo da 

empresa, junto a clientes, fornecedores e 

entidades de classe. 

São organizados Os empreendedores sabem obter e alocar os 

recursos matérias, humanos, tecnológicos e 

financeiros, de forma racional, procurando o 

melhor desempenho para o negócio. 

Planejam, Planejam, Planejam Os empreendedores de sucesso planejam cada 

passo de seu negócio, desde o primeiro rascunho 
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do plano de negócio, até a apresentação do plano 

a investidores, definição das estratégias de 

marketing do negócio etc., sempre tendo como 

base a forte visão de negócio que possuem.  

Possuem Conhecimento São sedentos pelo saber e aprendem 

continuamente, pois sabem que quanto maior o  

domínio sobre um ramo de negócio, maior é a sua 

chance de êxito. Esses conhecimentos podem vir 

da experiência pratica, de informações obtidas em 
publicações especializadas, em cursos ou mesmo 

de conselhos de pessoas que montaram 

empreendimentos semelhantes. 

Assumem riscos calculados Talvez essa seja a característica mais conhecida 

dos empreendedores. Mas o verdadeiro 

empreendedor é aquele que assume riscos 

calculados e sabe gerenciar o risco tem relação 

com desafios. E para o empreendedor, quanto 

maior o desafio, mais estimulante será a jornada 

empreendedora.  

Criam valores para a sociedade Os empreendedores utilizam seu capital 

intelectual para criar valor a sociedade, com a 

geração de empregos, dinamizando a economia e 
inovando, sempre usando sua criatividade em 

busca de soluções para melhorar a vida das 

pessoas. 

 

 Tabela 1-Caracteristicas de empreendedores  

 Fonte: Tabela 1. Dornelas (2016, p. 5,6,7)  

 

  

Nesse contexto cabe ainda ressaltar alguns traços do empreendedor, como o seu 

inconformismo e vontade de superar obstáculos, barreiras são apenas impostas para serem 

superadas e delas sempre é aprendida uma lição. Dolabela (2008, p. 24) diz que: 

 

O empreendedor é um insatisfeito que transforma seu inconformismo em 

descobertas e propostas positivas para si mesmo e para os outros. É alguém que 

prefere seguir caminhos não percorridos, que define a partir do indefinido, acredita 

que seus atos podem gerar consequências. Em suma, alguém que acredita que pode 

alterar o mundo. É protagonista e autor de si mesmo e, principalmente, da 

comunidade em que vive. 

 

O empreendedor não espera as coisas acontecerem ele faz que elas aconteçam, cria 

oportunidade não espera elas surgirem, está sempre disposto ao algo a mais e acredita que o 

algo a mais valera a pena, é alguém com muita perseverança e visionário, Cortella (2017, p. 

45-46) completa a idealização com o seguinte pensamento:         

  

O bom navegador não espera o vento oportuno, ele vai atrás. A audácia lhe coloca 

uma condição: é preciso ser capaz de antecipar. Antecipar é diferente de adivinhar. 

Antecipar está no campo do planejamento e da ciência, enquanto adivinhar está no 

reino da magia. Não dá para adivinhar o mercado, mas dá para antecipar. Não dá 

para adivinhar o processo, dá para antecipar. Para isso a pessoa que não perde a 



16 

 

 

oportunidade se caracteriza pela capacidade proativa. Diferente daquele que só quer 

adivinhar e é, portanto, reativo.  
 

Um empreendedor tem a capacidade de adaptar-se a situação, ao momento em que está 

vivendo, alterar seus planos para ter resultados ainda melhores. “O empreendedor nascente 

vai alterando a sua ideia inicial, agregando novas características, mudando alguma coisa [...].” 

Dolabela (2008, p. 46). 

Dornelas (2007), relata que existem 8 tipos de empreendedores e não apenas um 

modelo padrão, na tabela 2 apresenta-se cada tipo com suas características e particularidades.  

 

Tipo Definição e características 

Tipo 1- O empreendedor Nato ( Mitológico) Geralmente são os mais conhecidos e aclamados. Suas 

histórias e, muitas vezes, começaram do nada e 

criaram grandes impérios. Começaram a trabalhar 

muito jovens e adquirem habilidades de negociação. 

Tipo 2- O empreendedor que aprende ( Inesperado) Este tipo de empreendedor tem sido muito comum. É 
normalmente uma pessoa que, quando menos espera, 

se deparou com uma oportunidade de negócio e tomou 

a decisão de mudar o que fazia na vida para se dedicar 

ao negócio próprio. É o caso clássico de quando a 

oportunidade bate na porta. É uma pessoa que nunca 

pensou em ser empreendedor, geralmente demora um 

pouco para tomar a decisão de mudar de carreira. 

Antes de se tornar empreendedor acreditava que não 

gostava de assumir riscos. 

Tipo 3- O empreendedor serial ( Cria novos negócios) O empreendedor social serial é aquele apaixonado não 

apenas pelas empresas que cria, mas principalmente 

pelo ato de empreender. É uma pessoa que não se 
contenta em criar um negócio e ficar à frente dele até 

que se torne uma grande corporação. Como 

geralmente é uma pessoa dinâmica, prefere os desafios 

e a adrenalina envolvidos na criação de algo novo a 

assumir uma postura de executivo que lidera grande 

equipes. Normalmente está atento a tudo o que ocorre 

ao seu redor e adora conversar. Para esse tipo de 

empreendedor, a expressão “tempo é dinheiro” cai 

como uma luva. Geralmente tem uma habilidade 

incrível de montar equipes, motivar o time, captar 

recursos para o início do negócio e colocar a empresa 
em funcionamento. Sua habilidade maior é acreditar 

na oportunidade e não descansar enquanto não as vir 

implementadas. Ao concluir um desafio, precisa de 

outros para se manter motivado. Ás vezes se envolve 

em vários negócios ao mesmo tempo e não é incomum 

ter várias histórias de fracassos. Mas estas servem de 

estímulos para a superação do próximo desafio. 

Tipo 4- O empreendedor coorporativo O empreendedor corporativo tem ficado mais em 

evidencia nos últimos anos, devido à necessidade das 

grandes organizações de se renovar, inovar e criar 

novos negócios. São geralmente executivos muito 

competentes, com capacidade gerencial e 

conhecimento de ferramentas administrativas. 
Trabalham de olho nos resultados para crescer no 
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mundo corporativo. Assumem riscos e têm o desafio 

de lidar com a falta de autonomia, já que nunca terão o 

caminho 100% livre para agir. Isso faz com que 

desenvolvam estratégias avançadas de negociação. 

São hábeis comunicadores e vendedores de suas 

ideias. Desenvolvem seu networking dentro de fora da 

organização. Convencem as pessoas a fazerem parte 

do seu time, mas sabem reconhecer o emprenho da 
equipe. Sabem se autopromover e são ambiciosos. 

Não se contentam em ganhar o que ganham e adoram 

planos com metas ousadas e recompensas variáveis. 

Se saírem da corporação para criar o próprio negócio 

podem ter problemas no início, já que estão 

acostumado com as regalias e o acesso a recursos do 

mundo corporativo. 

Tipo 5- O empreendedor social O empreendedor social tem como missão de vida 

construir um mundo melhor para as pessoas. Envolve-

se em causas humanitárias com comprometimento 

singular. Tem um desejo imenso de mudar o mundo 

criando oportunidades para aqueles que não tem 

acesso a elas. Suas características são similares ás dos 
demais empreendedores, mas a diferença é que se 

realizam vendo seus projetos trazerem resultados para 

os outros e não para si próprio. Os empreendedores 

sociais são um fenômeno mundial e, principalmente 

em países em desenvolvimento, como o Brasil, tem 

um papel extremamente importante, já que através de 

suas ações e das organizações que criam preenchem 

lacunas deixadas pelo poder público. De todos os tipos 

de empreendedores é o único que não busca 

desenvolver um patrimônio financeiro, ou seja, não 

tem como um de seus objetivos ganhar dinheiro. 
Prefere compartilhar seus recursos e contribuir para o 

desenvolvimento das pessoas. 

Tipo 6- O empreendedor por necessidade O empreendedor por necessidade cria o próprio 

negócio porque não tem alternativa. Geralmente não 

tem acesso ao mercado de trabalho ou foi demitido. 

Não resta outra opção a não ser trabalhar por conta 

própria. Geralmente se envolve em negócios 

informais, desenvolvendo tarefas simples, prestando 

serviços e conseguindo como resultado pouco retorno 

financeiro. É um grande problema social para os 

países em desenvolvimento, pois apesar de ter 

iniciativa, trabalhar arduamente e buscar de todas as 
formas a sua subsistência e a dos seus familiares não 

contribui para o desenvolvimento econômico. Suas 

iniciativas empreendedoras são simples, pouco 

inovadoras. 

Tipo 7- O empreendedor herdeiro (Sucessão familiar) O empreendedor herdeiro recebe logo cedo a missão 

de levar à frente o legado da família. Empresas 

familiares fazer parte da estrutura empresarial de 

todos os países, e muito impérios foram construídos 

nos últimos anos por famílias empreendedoras, que 

mostram habilidades de passar o bastão a cada nova 

geração. O desafio do empreendedor herdeiro é 

multiplicar o patrimônio recebido. Isso tem sido cada 

vez mais difícil. O empreendedor herdeiro aprende a 
arte de empreender com exemplos da família, e 

geralmente segue os passos. Muitos começam bem 
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cedo a entender como o negócio funciona e a assumir 

responsabilidades na organização, e acabam por 

assumir cargos de direção ainda jovens. Alguns tem 

senso de independência e desejo de inovar, de mudar 

as regras do jogo. Outros são conservadores e 

preferem não mexer no que tem dado certo. Esses 

extremos, na verdade, mostram que existem variações 

no perfil do empreendedor herdeiro. Mais 
recentemente, os próprios herdeiros e suas famílias, 

preocupados com o futuro do negócio, tem optado por 

buscar mais apoio externo, através de cursos de 

especialização, MBA, programas especiais voltados 

para empresas familiares, com o objetivo de não tomar 

decisões apenas com base na experiência e na história 

de sucesso das gerações anteriores.  

Tipo 8- O “normal” ( Planejado) Toda teoria sobre o empreendedor de sucesso sempre 

apresenta o planejamento como uma das mais 

importantes atividades desenvolvidas pelos 

empreendedores. E isso tem sido comprovado nos 

últimos anos, já que o planejamento aumenta a 

possibilidade de um negócio ser bem-sucedido e, em 
consequência, leva mais empreendedores a usarem 

essa técnica para garantir melhores resultados. O 

empreendedor que faz a “lição de casa”, que busca 

minimizar os riscos, que se preocupa com os próximos 

passos do negócio, que tem uma visão de futuro clara 

e que trabalha em função de metas é o empreendedor 

aqui definido como o “normal” ou planejado. 

“Normal” do ponto de vista do que se espera de um 

empreendedor, mas não necessariamente do que se 

encontra nas estatísticas gerais sobre a criação de 

negócios (a maioria dos empreendedores   ainda não 
se encaixa na categoria “normal”). Então o 

empreendedor normal seria o mais completo do ponto 

de vista da definição de empreendedor e o que a teria 

como referência a ser seguida, mas que na pratica 

ainda não representa uma quantidade considerável de 

empreendedores. 

Tabela 2- Tipos de empreendedores  

Fonte: Tabela 2. Adaptado pela autora Dornelas (2007, p. 11-16) 

 

Existem diferenças entre empreendedor e gerente, o empreendedor é alguém mais 

criativo, que está sempre disposto a mudar e assumir riscos calculados, enquanto o gerente é 

alguém mais conservador e tradicional, segue à risca a hierarquia e pensa em gerenciar o 

negócio, controlando e supervisionando as atividades que delega. Uma análise comparativa 

entre gerentes tradicionais e empreendedores será apresentada na tabela 3. 

 

Temas Gerentes Tradicionais Empreendedores 

Motivação principal Promoção e outras recompensas 

Tradicionais da corporação, 

como secretária, status, poder 

etc. 

Independência, oportunidade 

para criar algo novo, ganhar 

dinheiro 

Referência de tempo Curto prazo, gerenciando 

orçamentos semanais, mensais 

etc. e com horizonte de 

Sobreviver e atingir cinco a dez 

anos de crescimento do negócio 
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planejamento anual 

Atividade Delega e supervisiona Envolve-se diretamente 

Status Preocupa-se com o status e 

como é visto na empresa 

Não se preocupa com o status 

Como vê o risco Com cautela Assume riscos calculados 

Falhas e erros Tenta evitar erros e surpresas Aprende com erros e falhas 

Decisões Geralmente concorda com seus 

Superiores 

Segue seus sonhos para tomar 

decisões 

A quem serve Aos outros (superiores) A si próprio e a seus clientes 

Histórico familiar Membros da família 

trabalharam 

em grandes empresas 

Membros da família possuem 

pequenas empresas ou já 

criaram 

algum negócio 

Relacionamento com outras 

pessoas 

A hierarquia é a base do 

Relacionamento 

As transações e acordos são a 

base do relacionamento 

Tabela 3-Comparativo entre gerentes tradicionais e empreendedores. 

Fonte: Tabela 3.  Hisrich,1998 apud Dornelas (2016, p. 28) 

 

Na tabela 3, fica evidente que existe inúmeras diferenças entre gerentes tradicionais e 

empreendedores, os dois podem se complementar dentro de uma organização, cada um com 

seus pontos fortes e fracos, não tem o certo ou o errado, cada um com seu perfil e suas 

características. 

 

2.2 PLANO DE NEGÓCIO   

 

Plano de Negócio é um documento onde a empresa cita todos os objetivos em curto, 

médio e longo prazo, é um meio de pensar, planejar seu empreendimento, ele deve ser 

completo e abranger a todas as áreas do negócio como financeiro, marketing, operacional, 

produtos e serviços, é uma ferramenta para analisar a viabilidade do empreendimento, Salin, 

et.al (2005, p. 6) afirmam que: 

  

É um instrumento que percorre todas as etapas de planejamento de um negócio a 

oportunidade de mercado detectada, o planejamento estratégico, a análise de 

mercado, o desenvolvimento do plano de marketing, a estrutura de operações e as 

projeções financeiras. Ao fazer esse percurso, torna possível verificar se um negócio 

é viável, se é lucrativo e se agrega valor aos sócios. 
 

O plano de negócio é uma ferramenta de planejamento, ele deve ser consultado e 

mudado sempre que necessário, para que isso aconteça são necessárias revisões periódicas, 

nelas serão possíveis tornar o plano de negócio uma ferramenta que auxilia nas estratégias e 

tomadas de decisões da empresa, Pierantoni (2011) complementa dizendo que 

 
Um Plano de Negócios bem estruturado tem por objetivo ajudar o empreendedor/ 

executivo a planejar e focar suas ideias, tomando as ações pensadas para sua 
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empresa, ao mesmo tempo em que é uma ferramenta de acompanhamento e 

definição de metas e gerenciamento de riscos.  
 

As informações devem ter profundidade para ser fidedigno, não devem ter lacunas, ele 

deve conter informações relevantes e confiáveis para assim ter uma análise coerente, é onde 

deve ter de forma completa o que é sua empresa onde ela pretende chegar, suas premissas.

  

O plano de negócio é uma ferramenta indispensável para a empresa ter sucesso, ele 

vale tanto para grandes quanto para pequenos negócios, o mercado está constante mudança, 

ressaltando ainda mais a importância de uma análise, ter um bom planejamento diminui 

consideravelmente os riscos e incertezas, ele busca otimizar as informações para assim se ter 

mais clareza nas tomadas de decisões.  Dornelas (2016, p. 95,96), evidencia que, com o plano 

de negócios é possível: 

 Entender e estabelecer diretrizes para seu negócio; 

 Gerenciar de forma eficaz a empresa e tomar decisões acertadas; 

 Monitorar o dia a dia da empresa e tomar ações corretivas quando necessário; 

 Conseguir financiamentos e recursos junto a bancos, governo, investidores, 

capitalistas de risco, etc.; 

 Estabelecer uma comunicação interna eficaz na empresa e convencer o 

público externo (fornecedores, parceiros, clientes, bancos, investidores, associações, 

etc.). 

 

O plano de negócio deve ser feito com os dados mais reais possíveis, baseando-se em 

pesquisa de mercado e em análise do tamanho do mercado, dos concorrentes dos pontos fortes 

e fracos da sua empresa, das ameaças e oportunidades oferecidas. Salin, et.al (2005, p. 8). 
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Figura 1: Aspectos gerais do Plano de Negócios 
Fonte: Salin, et.al (2005, p. 13).     
 

Para ter mais certeza do sucesso do empreendimento, é necessário idealiza-lo, planejá-

lo, corrigi-lo, antes mesmo de sua abertura, o planejamento é essencial, com os erros ou 

problemas podem surgir ideias inovadoras ou oportunidades. É necessário ter clareza do 

empreendimento, metas e objetivos pois os resultados positivos são frutos do planejamento e 

engajamento. (PAVIANI; DEUTSCHER; LÓPEZ 2000) nomina o plano de negócio também 

como Business Plan, dizendo que ele é um documento que deve refletir a realidade, deve ser 

vivo ou seja mutável, pois o ambiente econômico, de mercado e tecnológico são vivos e todos 

os dias estão se atualizando se reinventando o plano de negócio necessita de constantes 

atualizações. Ele ajuda a traçar um caminho para o futuro do empreendimento, através da sua 

elaboração se adquire o conhecimento necessário para a abertura ou não do negócio. 

A definição para Chiavenato (2012, p. 150): 

 

O plano de negócio – business plan – é documento que abarca um conjunto de dados 
e informações sobre o futuro empreendimento e define suas principais características 

e condições para proporcionar uma análise da sua viabilidade e dos seus riscos, bem 

como facilitar sua implantação. É uma espécie de plano de viabilização de uma 

ideia, um pequeno checklist para não deixar passar nada despercebido em um 

empreendimento. 

 

É o manual de sua empresa, tudo o que pode ser pré-definido pode conter no plano de 

negócio, depende da estrutura e tamanho do empreendimento será o detalhamento do plano de 

negócio. 
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2.2.1 Sumário executivo  

 

 A primeira etapa de um plano de negócio é o sumário executivo, o qual contém 

informações primordiais como missão, visão, valores, dados do empreendedor, 

enquadramento tributário, setor de atividade, capital social e fonte. Salin, et.al (2005, p. 20), 

afirma que o sumário executivo é uma seção importantíssima do plano de negócio e deve 

expressar um resumo do que será apresentado, preparando e retendo o leitor para uma leitura 

com mais atenção e interesse. É o lugar onde reúne todas as ideias, um resumo de tudo o que 

está projetando. 

Rosa (2013, p. 19) salienta que “o sumário executivo é um resumo do plano de 

negócio. Não se trata de uma introdução ou justificativa e, sim, de um sumário contendo seus 

pontos mais importantes”. Nele irá constar: 

 Resumo dos principais pontos do plano de negócio; 

 Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições; 

 Dados do empreendimento; 

 Missão da empresa; 

 Setores de atividades; 

 Forma jurídica; 

 Enquadramento tributário; 

 Capital social; 

 Fonte de recursos. 

 

 

O sumário executivo transforma as partes soltas da empresa em um todo, traz o 

conceito do negócio, a proposta da empresa, consta informações relevantes e indispensável, 

deve ser escrito de forma clara e objetiva para um melhor entendimento do leitor, ele é o 

convite para a sua empresa antes mesmo dela existir. Apesar de ser uma parte essencial do 

plano de negócio, deve ser escrita por último, pois sintetiza as informações geradas ao longo 

do planejamento. Dornelas (2016, p. 98) aponta: 

  

O sumário executivo é a principal seção do plano de negócios, pois fará o leitor 

decidir se continuará ou não a ler o documento. Portanto, deve ser escrito com muita 

atenção e revisado várias vezes, além de conter uma síntese das principais 

informações que constam do plano de negócios. Deve ainda ser dirigido ao público-

alvo do plano e explicitar qual seu objetivo em relação ao leitor (por exemplo, 

requisição de financiamento junto a bancos, capital de risco, apresentação da 

empresa para potenciais parceiros ou clientes etc.). O sumário executivo deve ser a 
última seção a ser escrita, pois depende de todas as outras para ser elaborada.   

 

 

2.2.2 Plano financeiro 
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O plano financeiro é onde reúne-se todas as despesas, custos fixos e variáveis, 

encontra-se nessa etapa do plano de negócio o fluxo de caixa, o capital de giro disponível, 

taxa interna de retorno, balanço patrimonial entre muitos outros indicadores, todos de 

fundamental importância para a completa análise do empreendimento, essa etapa é essencial 

ser detalhada e feita com muita cautela, pois os números, dizem muito a respeito do negócio e 

de sua viabilidade.  Dornelas (2016, p. 99) clássica essa seção como: 

  
Seção de finanças deve apresentar em números todas as ações planejadas para a 

empresa e as comprovações, por meio de projeções futuras (de quanto capital 

necessita, quando e com qual propósito) de sucesso do negócio. Deve conter 

demonstrativo de fluxo de caixa com horizonte de, pelo menos, três anos; balanço 

patrimonial; análise do ponto de equilíbrio; necessidades de investimento; 

demonstrativos de resultados; análise de indicadores financeiros do negócio, como 

faturamento previsto, margem prevista, prazo de retorno sobre o investimento inicial 
(payback), taxa interna de retorno (TIR) etc. 

  

Nessa seção deve conter informações em números como contempla o pensamento de 

Rosa (2013, p. 104) “[...]Orçamentos, cálculos e projeções deverão ser feitas. Estabeleça quais 

são as informações mais importantes a serem pesquisadas e registre como irá obtê-las[...]”. 

Ele é o resultado final do plano de negócio, onde vai constar os cálculos para assinar ter-se os 

números das ações planejadas e as repostas para avaliar se a empresa terá lucros ou prejuízos, 

ou seja, se é financeiramente viável.  

 

2.2.3 Plano de Marketing 

  

         Nessa sessão define-se o posicionamento do negócio, o preço dos produtos, 

os canais de distribuição, as formas de promoção e publicidade, mostra quais os benefícios 

que o produto irá oferecer. Esta fase compreende a definição do público-alvo e avalia as 

estratégias a serem traçadas quanto aos fornecedores, clientes e concorrência, Dolabela (2008, 

p. 163) define o plano de marketing como: 

  
O Plano de Marketing é constituído pela Análise de Mercado, voltada para o 

conhecimento de clientes, concorrentes, fornecedores e ambiente em que a empresa 

vai atuar, para saber se o negócio é realmente viável, e pela Estratégia de Marketing, 

em que se faz o planejamento da forma como a empresa oferecerá seus produtos ao 

mercado, visando otimizar suas potencialidades de sucesso. 

          

É a descrição do mercado, onde é criado a imagem da empresa e dos produtos, como 

será apresentado o seu empreendimento, pode acontecer o planejamento de fidelização do 

cliente nessa etapa “o Plano de Marketing disciplina o planejador, levando-o a colocar ideias, 

fatos e conclusões de maneira lógica”. Complementa Dolabela (2008, p. 163) que “deve-se 
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mostrar como a empresa pretende vender seu produto/serviço e conquistar clientes, manter o 

interesse deles e aumentar a demanda”. É um meio estruturado de dirigir os produtos ao 

mercado, complementa Dornelas (2016, p. 103). Onde se analisa qual estratégia a empresa vai 

adotar, conforme seu público alvo e o mercado em que esta inserido.  

A estratégia do produto nessa etapa é de extrema importância, analisar a cartela a ser 

oferecida, como o produto pode ser um diferencial, o que ele vai representar da vida de seus 

clientes, qual a sua importância, até mesmo qual a embalagem a ser utilizada. A estratégia de 

produto no marketing refere-se também sobre a estratégia de lançamento, desenvolvimento de 

materiais para a captação de clientes e a definição do posicionamento. Rosa (2013, p. 48) 

analisou que nessa etapa é necessário ir mais além:   

 
Deve conter os principais itens que serão fabricados, vendidos ou os serviços que 

serão prestados. Dados de quais as linhas de produtos, especificando detalhes como 

tamanho, modelo, cor, sabores, embalagem, apresentação, rótulo, marca, etc. Caso 

necessário, fotografia dos produtos e documentação de apoio ao final do plano de 

negócio.  

 

Nessa sessão do plano de negócios exige muito estudo e pode incluir até mesmo 

alguns testes de mercado, para ter uma ideia de aceitabilidade de alguns produtos que geram 

incertezas, e assim auxiliar na criação da carteira de produtos que serão oferecidos no 

empreendimento. 

 Dornelas (2016, p.155) em relação ao posicionamento de mercado fez a seguinte 

consideração: 

“Posicionar o produto no mercado significa direcionar o produto para atender às 

expectativas e necessidades do cliente-alvo escolhido, no segmento de mercado 

definido. Com isso, a empresa estabelece uma imagem do produto junto aos clientes, 

tentando se diferenciar de alguma forma da concorrência. Isso pode ser feito pela 

criação de variações de produtos, opcionais, acessórios, kit completo, peças 

individuais, etc. Muitas companhias aéreas americanas posicionam-se como uma 
alternativa de baixo custo para o cliente com a venda de passagens econômicas, em 

que não está incluso o serviço de bordo. Nesse caso, a empresa está claramente 

posicionando-se como uma alternativa mais econômica e o cliente ciente disso. ” 

 

O posicionamento do produto é fundamental e vital para a empresa, com ele pode-se 

destacar do seu concorrente, definir uma estratégia relevante diante ao seu público, e ser 

assertivo nas estratégias de marketing como as promoções e propagandas. 

 

 

2.2.4 Análise de Mercado 

 

Nessa etapa é realizada as análises de fornecedores, clientes e concorrentes. É 

fundamental compreender em que meio a empresa está inserida, qual seus principais 
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concorrentes e conhecer sobre seus clientes, essa seção vem de encontro com o plano de 

marketing onde um complementa ao outro para assim se ter uma informação mais completa e 

detalhada. É importante conhecer o território, a clientela, a concorrência e se possível fazer 

teste de mercado, para reduzir as incertezas, assim como verificar as oportunidades e 

ameaças, definir a segmentação do mercado e os principais fornecedores (DOLABELA, 

2008). 

Uma avaliação que mostra o quão atrativo é os produtos oferecidos pela empresa, 

avalia as características do mercado, pontos fracos e fortes, oportunidades e ameaças, a 

velocidade de entrada no mercado, é um estudo que dá norte de como melhor posicionar os 

produtos e serviços, segundo Dornelas (2016, p. 103): 

 
[...] o autor do plano de negócios deve mostrar que os executivos da empresa 

conhecem muito bem o mercado consumidor do seu produto/serviço (por meio de 

pesquisas de mercado): como está segmentado, o crescimento desse mercado, as 

características do consumidor e sua localização, se há sazonalidade e como agir 

nesse caso, análise da concorrência, sua participação de mercado e a dos principais 

concorrentes etc. 

   

É a união das informações sobre o segmento, e clientes de como eles se comportam e 

o que esperam de seu empreendimento. Onde é traçado o estudo de concorrência para assim 

identificar como pode oferecer o melhor, ser um diferencial. 

 

2.2.5 Análise Swot         

 

A análise SWOT é  uma ferramenta de análise do empreendimento, serve como 

alicerce para a empresa é onde verificamos as oportunidades e ameaças, pontos fortes e 

fracos, muito utilizado no meio empresarial, pois de maneira fácil de interpretar ela aponta 

informações relevantes, para Martins (2006), a análise SWOT é uma das práticas mais 

comuns nas empresas voltadas para o pensamento estratégico e marketing, é algo trabalhoso 

de produzir, contudo a prática permanente pode trazer ao profissional uma melhor visão de 

negócios, afinal de contas, os cenários onde a empresa atua estão sempre mudando.  

Com a análise SWOT, procura-se entender todos os cenários, para Dornelas (2016, p. 

162) “identificar pontos fracos não significa incompetência, mas que a empresa conhece suas 

fragilidades e tem a intenção de minimiza-las. ” Entender e identificar os pontos fracos do 

empreendimento está no entender como o seu negócio está e o que ele pode vir a enfrentar no 

futuro. 
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Em relação aos pontos fortes Dornelas (2016, p. 162) diz “de nada adianta o 

empreendedor querer enganar a si aos outros, mostrando no plano de negócio vários pontos 

fortes, pois todos serão cobrados dele depois, já que deverá mostrar como pretender adquirir 

vantagem competitiva com os pontos fortes identificados”. Os pontos fortes devem ser 

explanados de forma sincera e fidedigna, pois é com eles que vamos traçar nosso diferencial 

analisar nossa vantagem competitiva em relação aos outros empreendimentos, os pontos 

fortes são aquilo que temos de melhor a oferecer aos clientes.  

O quadro a seguir, apresenta um modelo de matriz SWOT, elaborado por Chiavenato (2012, 

p.150)) o qual apresenta exemplos de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças que uma 

empresa pode ter. 

Quadro 3 – Exemplo de matriz SWOT 

Forças  Fraquezas 

•Excelente organização interna da empresa; 

• Atendimento impecável ao cliente; 

• Alta qualidade dos produtos/serviços; 

• Custos operacionais baixos; 

• Conhecimento do mercado; 

• Conhecimento e experiência do empreendedor; 

• Criatividade e inovação da empresa; 

• Capacidade financeira da empresa; 

• Talentos e competências dos funcionários; 

• Capacidade para oferecer crédito aos clientes; 

• Máquinas, equipamentos e tecnologia 

adequados. 

• Pessoal com pouco treinamento e qualificação; 

• Gerenciamento precário; 

• Endividamento exagerado da empresa; 

• Imagem precária da empresa; 

• Falta de fornecedores adequados; 

• Infidelidade dos clientes; 

• Pouco conhecimento do mercado; 

• Falta de experiência do empreendedor; 

• Dificuldade de competir com os concorrentes; 

• Máquinas, equipamentos e tecnologia 

inadequados; 

• Capital insuficiente, 

Oportunidade  Ameaças Ambientais 

• Economia nacional e global em crescimento; 

• Ambiente político e econômico satisfatório; 

• Aumento da renda perca pita da população; 

• Desenvolvimento econômico e social; 

• Nova tecnologia revolucionária a ser usada; 

• Aumento das oportunidades de exportação; 

• Facilidades governamentais para novos 

negócios; 

• Redução de impostos; 

• Oferta de crédito e financiamentos; 

• Incentivo do governo à pequena e média 

empresa; 

• Aumento da inflação e do desemprego; 

• Dificuldades de obter crédito e financiamento; 

• Juros elevados e câmbio instável; 

• Entrada de novos concorrentes; 

• Mercado consumidor em baixa; 

• Maior importação de produtos estrangeiros; 

• Aumentos dos impostos sobre as empresas; 

• Aumento dos impostos sobre as pessoas físicas; 

• Perda do poder aquisitivo dos clientes; 

• Substituição dos produtos/serviços por outros; 

• Saturação do mercado; 

• Economia nacional e global em queda. 
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• Necessidade de produtos/serviços pelo mercado. 

Fonte: CHIAVENATO (2012, p. 150) 

 

2.2.6 Ponto de equilíbrio financeiro  

O ponto de equilíbrio financeiro é onde encontramos o valor de vendas necessários 

para custear todas as despesas fixas e variáveis que se tem em um empreendimento, 

complementam Casarotto e Kopittke (2006, p.241) “O ponto de equilíbrio também poderá 

mostrar o nível de atividade a partir do qual o negócio se torna lucrativo”, ele serve como um 

indicador de segurança. 

 Representa algo muito significativo na vida de uma empresa, esse indicador vai 

mostrar o quanto precisa vender em determinado período, com essa previsão pode-se criar 

estratégias para o período assim sempre atingir valor necessário para o negócio nunca ficar 

negativo, ainda Bruni e Famá (2012, p.191): 

 “O ponto de equilíbrio corresponde á quantidade que iguala a receita total com a 

soma dos gastos que representam desembolso financeiro para a empresa. Assim, o 

cálculo do ponto de equilíbrio financeiro não deve ser considerado gastos relativos a 

depreciação, amortização ou exaustões, pois estas não representam desembolso para 

a empresa”. 

O ponto de equilíbrio pode ser determinado por meio de aplicação de uma formula 

matemática, que é a seguinte:  

 

Figura 2 – Fórmula para calcular o Índice de Margem de Contribuição 

 
Fonte: adaptado pela autora de Bortoluzzi (2016, p. 24) 

 

 Após o cálculo da margem de contribuição, chegando a um resultado, pode-se então 

calcular o ponto de equilíbrio (PE), cuja fórmula disponibilizada abaixo. 

 

Figura 3 – Fórmula do Ponto de Equilíbrio 

 
Fonte: adaptada pela autora de Bortoluzzi (2016, p. 24) 

    

ÍNDICE DE MARGEM  =  ( RECEITA TOTAL - CUSTO VARIÁVEL TOTAL)  

DE CONTRIBUIÇÃO                                    RECEITA TOTAL 

    
PONTO DE EQUILÍBRIO =        CUSTO FIXO TOTAL 

                                                 ÍNDICE DE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
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2.2.7 Demonstração do resultado do exercício  

O DRE é um indicador onde é possível prever o resultado da empresa, ele é um 

relatório contábil, traz a informação de forma resumida se a empresa irá operar com lucro ou 

prejuízo segundo Maximiano (2011, p.192) “é um resumo ordenado das receitas e despesas da 

empresa e determinado período, geralmente 12 37 meses. É apresentada na forma vertical. 

Das receitas subtraem-se as despesas e indica-se o resultado – lucro ou prejuízo”, ou seja, o 

DRE faz a análise do desempenho financeiro da empresa. 

  

2.2.8 Fluxo de caixa  

É uma ferramenta de controle financeiro, faz o controle das movimentações 

financeiras, ou seja, valores que entram e saem do caixa. De acordo com Zdanowicz (1998, 

p.40), “denomina-se fluxo de caixa de uma empresa ao conjunto de ingressos e desembolsos 

de numerário ao longo de um período determinado”. 

O fluxo de caixa possibilita fazer analises futuras, assim facilitando o processo para 

traçar metas e planos financeiros. 
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3 METODOLOGIA 

Metodologia diz respeito a como a pesquisa foi desenvolvida, quais os métodos 

utilizados, os caminhos percorridos para alcançar o objetivo do estudo. Andrade (2010, p. 

117), diz que a “metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos na 

busca do conhecimento”. Este capítulo apresenta o delineamento da pesquisa, as técnicas de 

coleta e de análise dos dados.  

  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste trabalho quanto a natureza pode-se defini-la como teórica empírica, pois é 

necessário a comprovação prática e análise da teoria para obtenção de dados. Nesse sentido o 

pesquisador buscou analisar a literatura para após aplicar os métodos no desenvolvimento do 

plano de negócio. Foram utilizados dados coletados através de uma pesquisa para definir o 

público-alvo e seus interesses quanto a ideia da livraria café. 

Quanto à natureza da pesquisa, segundo (DEMO, 1994, p. 20) a pesquisa teórica pode 

ser definida como "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, 

tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos". Enquanto a pesquisa 

empírica é definida como "face empírica e fatual da realidade; produz e analisa dados, 

procedendo sempre pela via do controle empírico e fatual" (DEMO, 1994, p. 21). 

O estudo tem caráter tanto quantitativo como qualitativo. O estudo quantitativo tem o 

objetivo de verificar estatisticamente uma hipótese a partir da coleta de dados concretos e 

quantificáveis, ou seja, números, para isso se baseia em um questionário estruturado para 

coletar dados que serão agrupados e analisados para apresentação em forma de gráficos. Para 

Prodanov e Freitas (2013) tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnica 

estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, 

análise de regressão etc.)  O estudo qualitativo tem o objetivo de verificar fatores amplos e 

não mensuráveis, não é numérico, busca o aprofundamento das questões. A pesquisa 

qualitativa é criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo envolvimento emocional 

do pesquisador (MINAYO, 2007, p. 14). Nesse contexto analisou-se qual a aceitabilidade da 

livraria café no município de Tapejara-RS. 
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Quanto aos objetivos propostos se caracteriza como uma pesquisa exploratória, é a 

procura de uma resposta, foi desenvolvida através da elaboração de um plano de negócio, 

onde foi analisado a viabilidade da abertura de uma livraria-café, no município de 

Tapejara/RS. Cervo e Bervian (2002, p. 69) definem que a pesquisa exploratória “realiza 

descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre os elementos 

componentes da mesma”. 

Quanto aos procedimentos técnicos esse estudo é um estudo de caso, Gil (2010, p. 37) 

estudo de caso “é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas 

e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento.  

 As conclusões do presente estudo não podem ser generalizadas a outras organizações, 

consiste na elaboração de um plano de negócio para analisar a viabilidade de um 

empreendimento. 

    

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

O público alvo da pesquisa são todas as pessoas que residem nos municípios de 

Tapejara, Ibiaçá, Água Santa, Santa Cecília do Sul e Vila Lângaro, que tem o interesse em 

livros, materiais escolares ou procura uma loja de presentes. 

A pesquisa será aplicada por meio amostragem. "A ideia básica de amostragem está 

em que, a coleta de dados em alguns elementos da população e sua análise pode proporcionar 

relevantes informações de toda a população" (MATTAR, 2005, p. 264). Com o auxílio da 

calculadora de amostragem para fazer o cálculo amostral e do IBGE com os dados da 

população estimado para 2019 de cada município já citado, tem-se os números de pesquisas 

que devem ser aplicadas, um total de 164 sendo um grau de confiança de 80% e uma margem 

de erro de 5%. O questionário possui 20 perguntas, com perguntas abertas e fechadas, sua 

aplicação será nos meses de agostos e setembro de 2020. 

Em segundo momento da pesquisa, foi feito o levantamento de custos, para a 

constituição do negócio e assim fazer a verificação de viabilidade, o levantamento acontecerá 

por meio de pesquisa de fornecedores, locais disponíveis para locação assim como a sua 

localização e estrutura e levantamento estimado de custos fixos e variáveis. 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 A análise dos dados foi feita através das respostas obtidas no questionário digital, 

após tabuladas e apresentadas em forma de gráficos, perguntas abertas serão analisadas uma a 

uma e após agrupadas por gêneros. 

Quanto aos custos estimados serão analisados se ficam dentro do capital disponível e 

se a demanda existente para o negócio proposto, as considerações serão feitas em forma de 

gráficos, tabelas e textos. 

Quantos aos dados obtidos por meio de observação e pesquisa teórica serão analisados 

e considerados em forma de texto.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DO RESULTADO 

Este capítulo tem como finalidade apresentar o plano de negócios da livraria café 

Coffee Book, planejar o empreendimento para diminuir os riscos e incertezas, contribuindo 

para obter informações sobre os clientes, fornecedores, analisando os pontos fortes e fracos, 

fazendo a análise de viabilidade, com a seguinte estrutura de capítulos:  

 

Sumário Executivo 

Análise de Mercado  

            Plano de Estratégico 

Plano Operacional 

Plano de Marketing 

Plano Financeiro 

 

4.1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

A Coffee Book é uma empresa de pequeno porte que visa integrar os produtos de 

livraria, papelaria, mimos literários e cafeteria, trabalhando sempre com honestidade, ética e 

acima de tudo qualidade de todos seus produtos. 

Estará localizada no município de Tapejara-RS, bairro centro, com um ambiente que 

disponibiliza de wi-fi para seus clientes, horário de atendimento amplo sendo de segunda a 

sexta das 07h ás 21h, sábados 07h ás 18h, domingos e feriados das 10h ás 18h. 

 

                                               

                          

Figura 2-Logomarca  

Fonte: própria autora, 2020. 

 

4.1.1 Dados do empreendedor  

Nome: Luíza Barboza Hirt  

Endereço: Rua do comércio, edifício monte bello,620, ap 505 

Cidade: Tapejara  

Estado: Rio Grande do Sul 
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Perfil: 

Acadêmica de Administração na instituição FAT-faculdade e escola, pós-graduação em marketing digital em 

andamento. Possui experiência em recursos humanos, caixa, no ramo de papelaria, assim como nas rotinas 

para a condução do negócio. 

Atribuições : 

Responsável pela gestão do empreendimento, todas as áreas gerenciais, assim como a execução de tarefas do 

dia a dia. 

Quadro 1: dados do empreendedor  

Fonte: própria autora, 2020.  

 

4.1.2 Missão, visão, valores e slogan 

 

Missão: Contemplar as necessidades dos clientes, oferecendo um atendimento 

personalizado e experiências únicas. 

Visão: Ser reconhecida como empresa de excelência, pela nossa qualidade e 

atendimento. 

Valores: Integridade, qualidade, bom relacionamento, inovação e paixão.  

Slogan: Seu dia começa e termina aqui.  

4.1.3 Setores de atividade  

(  ) Agropecuária 

(X) Comércio 

(  ) Indústria 

(  ) Serviços  

A Coffee Book se trata de um comércio, pois é um ramo de atividade que se faz 

vendas, consiste na troca de bens e serviços e visa a lucratividade. 

4.1.4 Forma jurídica  

(X) Empresário Individual  

( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI  

( ) Microempreendedor Individual – MEI  

( ) Sociedade Limitada 

O empresário individual tem como faturamento anual R$360 mil, o empresário poderá 

responder com seu patrimônio pessoal com as obrigações da empresa, pode ser aberta com 

qualquer capital social e não possui limite definido de contratações.  

 

4.1.5 Enquadramento tributário  
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Optante pelo enquadramento de regime simples nacional.  

4.1.6 Capital social  

SÓCIO VALOR PARTICIPAÇÃO 

Luíza Barboza Hirt              R$42.329,00 100% 

Total              R$42.329,00 100% 

Quadro 2: Capital Social  

Fonte: própria autora, 2020. 

 

4.1.7 Fonte de recursos 

A origem dos recursos será buscada em empréstimos por instituições financeiras e 

parte vinda de recursos próprios, reservas financeiras pessoais.  

 

4.2 ANÁLISE DE MERCADO 

Nessa etapa a análise será realizada, estudo de clientes, concorrentes e fornecedores. 

 

4.2.1 Descrição do público alvo  

 Foi elaborado um questionário para analisar a viabilidade do negócio, preferência 

do possível público alvo, valor que o mesmo está disposto a pagar pelos produtos oferecidos. 

Para isso foi utilizado o Google Forms como plataforma para colher as respostas. Dos 

questionários enviados, foram recebidos 164 retornos, as respostas obtidas estão tabuladas nos 

gráficos abaixo: 

 
Gráfico 1: em que cidade você mora? 

Fonte: elaborado pela autora (2020) 
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A maioria das respostas obtidas são de moradores do município de Tapejara-RS, no 

qual se localizará a sede da empresa, sendo onde vai realmente se concentrar a maioria dos 

clientes. 

 
Gráfico 2: sexo  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

O Sexo interfere nas estratégias que a empresa irá traçar, em como irá fazer para reter 

clientes, sendo 75,3% do sexo feminino as estratégias iniciais devem ser pensadas e 

direcionadas especialmente para o público feminino. À pesquisa foi encaminhada na mesma 

quantia para o sexo masculino, porem optaram em não responder o questionário. 

 
Gráfico 3: Faixa etária  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 
Esse gráfico nos mostra que a idade das pessoas que responderam o questionário ficou 

entre 18 a 28 anos, um público jovem, esses dados nos dão mais informações para direcionar 

as estratégias da empresa.  
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Gráfico 4: Renda familiar mensal  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

A renda mensal familiar nos mostra que 52,7% está entre 2 a 3 salários mínimos. 

 
Gráfico 5: Grau de escolaridade   

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Quanto ao questionamento de grau de escolaridade observa-se que temos mais da 

metade no ensino superior, isso mostra que devemos dar atenção a esse nicho de mercado 

com aprofundamento em pesquisas e estratégias direcionadas. 
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Gráfico 6: Conhece alguma livraria café?  
Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Essa pergunta é essencial para as estratégias da empresa, é onde se percebesse o quão 

o mercado de livrarias café não é explorado na cidade de Tapejara RS, 77,4% das pessoas 

dizem não conhecer a proposta, assim tendo um mercado todo a ser explorado. 

Com um conhecimento do público alvo e de suas características fica mais fácil 

desenvolver estratégias assertivas, conversando de forma clara e direcionada. Entendendo 

melhor seus compradores em potencial, é possível criar uma identidade visual que crie 

conexão com os clientes, trazendo assim mais retenção de clientes e direcionamento de marca. 

A perguntas seguinte foi “caso a resposta anterior foi sim, o que mais lhe chamou 

atenção? ’’ As respostas obtidas foram as seguintes:  

 Ambiente 

 Espaço 

 A finalidade do local 

 Algo inovador livraria com café 

 Ambiente propício para a leitura 

 Aconchegante e cultural 

 Ambiente agradável e convidativo 

 Decoração 

 Conforto e praticidade 

 Atendimento 

 Livros, mimos e cappuccinos 

 O jeito da organização do espaço 
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 A comodidade e também o conforto destes lugares, a liberdade de você ter como 

ler um livro e também em companhia de um ótimo café 

 O fato de poder unir um momento de lazer ao prazer de um bom livro 

Através desses comentários é possível obter conhecimento de quais são as 

expectativas sobre o negócio e o que não pode faltar, que é considerado importante para os 

consumidores. 

 
Gráfico 7: Com que frequência utiliza os serviços de livraria?  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Pergunta em sequência “Qual valor médio gasta em cada compra nesse item” 

O valor médio gasto em cada compra obtido foi R$69,85 

 
Gráfico 8: Com que frequência utiliza os serviços de cafeteria?  

Fonte: elaborado pela autora (2020)  
 

            Pergunta em sequência “Qual valor médio gasta em cada compra nesse item? ” 

O valor médio gasto em cada compra obtido foi R$35,48  
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Gráfico 9: Com que frequência utiliza os serviços de papelaria?  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Pergunta em sequência “Qual valor médio gasta em cada compra nesse item? ” 

O valor médio gasto em cada compra obtido foi R$82,25 

 
Gráfico 10: Tem o hábito da leitura, de livros físicos?  
Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Esse gráfico evidencia que somente 59,9% tem o hábito de leitura de livros físicos, 

isso mostra que estratégias devem ser traçadas para os outros 40,1% da população, com livros 

digitais. 
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Gráfico 11: Caso a resposta anterior for sim, qual(ais) gênero(s) de sua preferência?  
Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 
O dado que pode-se observar no gráfico é que os consumidores têm preferência pelos 

gêneros de romance, autoajuda e técnicos.  

 
Gráfico 12: Para você qual a melhor disposição dos produtos na loja?  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

A partir das respostas obtidas com essa peguntas foi optado em adequar a disposição 

dos produtos em departamentos/seções .  
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Gráfico 13: Qual seu(s) tipo(s) favoritos de bebidas quentes?  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

As bebidas que mais serão consumidas é o Cappucciono e Mocaccino. 

A pergunta em sequencia é “Qual o valor está disposto a pagar em um café Gourmet?” 

O valor médio obtido através das respostas foi de R$12,84. 

 
Gráfico 14: Como você avalia os produtos de livraria, papelaria e mimos literários disponíveis em sua cidade? 

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 
Diante dessas respostas tem-se mais certeza de que esse ramo tem muito a ser 

explorado e crescer na cidade.  
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Gráfico 15: Qual fator mais lhe atrai para a escolha e compra de produtos de livraria, papelaria e mimos 

literários?  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Como principais preocupações da empresa devem estar o cuidado com o preço, 

qualidade, um excelente atendimento e um ambiente agradável. 

 

4.2.2 Estudo dos concorrentes  

Para realizar a análise da concorrência procurou-se fazer um levantamento de locais 

que ofereçam serviços iguais ou semelhantes da Coffee Book, na cidade de Tapejara RS, os 

estabelecimentos identificados foram: 

 A babilônia: Oferece serviços de livraria, papelaria, bazar, xerox e impressão está 

localizada na rua Santo Canali número 590 no Centro de Tapejara RS. Oferece parcelamento 

de seus produtos em até 6x sem juros, uma empresa consolidada no mercado, fundada em 

1985. Identificou-se como ponto forte o forte nome na cidade, como ponto fraco o valor dos 

produtos. 

 Papelaria e bazar da 7: Oferece produtos de material escolar e escritório, papelaria 

e presentes, brinquedos e bazar, artigos de festas, xerox e impressão, está localizada na rua do 

comércio número 1275 no Centro de Tapejara RS. Identificou-se como ponto forte a 

variedade de produtos e como ponto fraco as opções de pagamento. 

 Papel e cia: Oferece produtos de livraria, papelaria, loja de presentes e 

pagamentos de contas, está localizada na rua do comércio bairro centro da cidade de Tapejara 

RS. Identificou-se como ponto forte o valor dos produtos e como ponto fraco o atendimento. 
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 Plastipel: Oferece artigos para escritório, material escolar, brinquedos e doces, 

está localizada na rua Padre Anchieta, número 134 no centro de Tapejara RS. Identificou-se 

como ponto forte a variedade de produtos e condições de pagamento, como ponto fraco a 

disposição dos produtos dentro do estabelecimento. 

 Panificadora Persan Pão: empresa de alimentos e bebidas para o consumidor final, 

oferecendo produtos como bolos, cafés, sucos, doces, chocolates, biscoitos, pães, contato com 

duas unidades, ambas localizadas na rua do comércio no centro de Tapejara RS. Identificou-se 

como ponto forte o renome da cidade e ponto fraco não ter os mesmos produtos nas suas duas 

unidades. 

 Padaria Cia do Pão: comercializa itens como pães, tortas, salgados, doces, cafés, 

sucos e chás, localizada na rua Osvaldo Cruz bairro São Paulo em Tapejara RS. Identificou-se 

como ponto forte a qualidade dos produtos e como ponto fraco a localização 

 Padaria Princesa: oferece produtos de padaria e confeitaria localizada na avenida 7 

de setembro no Centro de Tapejara RS. Identificou-se como ponto forte o horário estendido 

de atendimento e como ponto fraco a localização 

 Padaria e Confeitaria Cristani: comercializa produtos de padaria e confeitaria 

localizada na avenida 7 de setembro número 1010, centro de Tapejara RS. Identificou-se 

como ponto forte a qualidade dos lanches e como ponto fraco o ambiente. 

 Padaria Dias: atua no ramo de padaria e confeitaria, localizada na rua do comércio 

bairro centro na cidade de Tapejara RS. Identificou-se como ponto forte o atendimento e com 

ponto fraco a localização. 

 Dalbosco Café e Delícias: está classificada no ramo de cafeteria, localizada na rua 

Vinte de Setembro,140 bairro centro no município de Tapejara RS. Identificou-se como ponto 

forte a qualidade e diversidade dos cafés e como ponto fraco o valor dos produtos. 

 Tem-se inclusos como concorrentes mercados que vendem livros e tem padaria 

interna são eles: Super Danieli localizado na avenida Valdo Nunes Vieira número 323 no 

centro de Tapejara RS. Supermercado Rech fica localizado na avenida 7 de setembro número 

1462, bairro centro no município de Tapejara RS. Ainda temos o supermercado Ponto Bom 

localizado na avenida 7 de setembro bairro São Paulo na cidade de Tapejara e supermercado 

Central com seu endereço na rua do comércio, 996 centros de Tapejara RS. 

Todos os concorrentes citados acima atendem parcialmente o público da livraria café, 

pois a proposta é uma unificação de todos os produtos citados, hoje o município não conta 
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com nenhuma livraria café, trazendo assim uma proposta inovadora e um ambiente que 

despertaria curiosidade da população. 

 

4.2.3 Estudo dos possíveis fornecedores  

Uma parte fundamental da empresa a carteira de fornecedores, importante não ter um 

único pois nem sempre ele terá disponível todos os produtos que se faz necessário, segue 

abaixo listagem dos principais fornecedores: 

 Para os cafés de máquina, buscou-se um único fornecedor, pois tem renome no 

mercado e tem rota programada para a região de Tapejara a cada 15 dias, o Baristo café. 

 Para os lanches o fornecedor contato foi Paraíso dos Doces, conta com uma 

grande variedade de doces e salgados com entrega diária. 

 Fornecedor de bebidas como sucos, água e refrigerante foi selecionado Bebidas 

Kadini e Menon comércio de representações LTDA. 

 Como fornecedor de material escolar e de escritório foram selecionados os 

seguintes fornecedores: Reval Atacado, Credeal, PanAmericana. 

 Para compra de livros foi contado a empresa Vitrola, um único fornecedor por ter 

uma política de compra e troca flexível. 

 Como fornecedor de insumos para os cafés gourmet que serão fabricadas na 

livraria café e produtos de limpeza foi selecionado os maiores mercados de Tapejara RS, 

supermercado Danieli, Rech e Central. 

 Para a loja de presentes focada em mimos literários foi selecionado uma franquia 

a Uva Verde. 

Todos os fornecedores foram escolhidos levando em conta a sua qualidade e agilidade 

na entrega, segue abaixo relação de fornecedores e contatos:  

Serviço Fornecedor Endereço Cidade Telefone para contato 

 Bebida  Bebidas Kadini 
R. Manoel 

teixeira,108 
Tapejara-RS (54)33441171 

Máquina de café Baristo café R.Moron 
Passo Fundo-

RS 
(54)40529260 

Lanches Paraíso dos doces 
R.Fredolino 
chimango 

Tapejara-RS (54)33442674 

Bebida 

Menon comercio 

de representações 

LTDA 

R. Santo 

Bombarda 

Sananduva-

RS 
(54)33438300 
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Escolar/escritório Reval atacado 
R.Santo 

antonio 
Itapuí-SP (14)36649811 

Escolar Credeal R. Padre luis 
Serafina 

Correia-RS 
(54)34443550 

Escolar PanAmericana 
R. Porto 

alegre 

Serafina 

Correia-RS 
(54)34441406 

Livros Vitrola 
R. Alfredo 

Haubert 

Frederico 

Westphalen-

RS 

(55)37446699 

Insumos/limpeza 
Supermercado 

Danieli 
Av. Valdo 

Nunes Vieira  
Tapejara-RS (54)33442300 

Insumos/limpeza 
Supermercado 

Rech 

Av. 7 de 

setembro 
Tapejara-RS (54)33441161 

Insumos/limpeza 
Supermercado 

Central 

R. do 

comércio  
Tapejara-RS (54)33441025 

Loja de presentes Uva e verde Av.Paulista São Paulo-SP (11)31703192 

Tabela 4: Relação de fornecedores  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

4.3 PLANO DE MARKETING   

O plano de marketing mostra sobre os principais produtos da empresa e suas 

características, evidência o preço dos produtos e estratégias promocionais pensadas para o 

empreendimento. 

4.3.1 Produtos e serviços  

A Coffee Book irá comercializar diferentes tipos de cafés, sucos e chás, além de 

lanches doces e salgados, trabalhara com materiais escolar e de escritório no ramo de 

papelaria, contará com livros, revistas e gibis, e itens de loja de presentes focada em mimos 

literários. 

Nº PRODUTO/SERVIÇO LIVRARIA  

1 Livro atitude que te move-Autoajuda 

2 10% mais feliz-Autoajuda 

3 Crônicas de uma terra gentil-Crônica 

4 A descoberta do mundo-Crônica 

5 20 mil léguas submarinas-Ficção 

6 3338- a revolução cibernética-Ficção 

7 A cantada infalível-Humor 

8 Cansei de ser gato do capim ao sache-Humor 

9 10 razões para te amar-Romance 

10 51 encontros em 50 semanas-Romance 

11 A menina do outro lado-Terror 

12 Aurora das sombras-Terror 
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13 25 ferramentas de gestão-Técnico 

14 A teoria da relatividade-Técnico 

15 3096 dias-Biografia 

16 60 anos a mil-Biografia 

17 A arte da sabedoria-Clássico 

18 Poliana moça-Clássico 

19 365 dias extraordinários-Fantasia 

20 A casa de parai-Fantasia 

21 20 poemas para ler no bonde-Poesia 

22 A educação pela pedra-Poesia 

23 Moda-Revista 

24 Saúde-Revista 

25 Educação-Revista 

26 Artesanato-Revista 

27 Casamento-Revista 

28 Chico bento-Gibi 

29 Monica e seus amigos-Gibi 

30 Vivendo com saúde-Gibi 

Tabela 5:Principais produtos e serviços livraria  
Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Nº PRODUTO/SERVIÇO PAPELARIA  

1 Canetinha 12 cores Faber castell 

2 Lápis de cor 12 cores Faber Castell 

3 Lápis de escrever simples Faber Castell 

4 Borracha 20 Faber Castell 

5 Caneta azul, preta vermelha Faber Castell 

6 Destaca texto cores sortidas Faber Castell 

7 Corretivo líquido Faber Castell 

8 Tesoura pequena Faber Catell 

9 Cola bastão 22g Faber Castell 

10 Apontador simples Faber Castell 

11 Canetinha 12 cores Leonora 

12 Lápis de cor 12 cores Leonora 

13 Lápis de escrever simples Leonora 

14 Borracha 20 Leonora 

15 Caneta azul, preta vermelha Leonora 

16 Destaca texto cores sortidas Leonora 

17 Corretivo líquido Leonora 

18 Tesoura pequena Leonora 

19 Apontador simples Leonora 

20 Cola bastão 21g Leonora 

21 Cola liquida branca 90g Leonora 

22 Mochila ki feminina 
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23 Mochila kit masculina 

24 Mochila kit infantil 

25 Estojo kit feminino 

26 Estojo kit masculino 

27 Estojo 

28 Caderno são domingos feminino 96f 

29 Caderno são domingos masculino 96f 

30 Caderno são domingos infantil 96f 

31 Suporte de canetas waleu 

32 Arquivo morto são carlos 

33 Grampeador Cis 

34 Extrator de grampos Carbrinck 

35 Clips Nº2/0 Bachi c/100 

36 Agenda  

37 Perfurador Cavia 

38 Folhas sulfite 75 g c/100 Chamequinho 

39 Folhas sulfite 75 g c/500 Papper 

Tabela 6: Principais produtos e serviços papelaria   

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Nº PRODUTO E SERVIÇO CAFETERIA 

1 Café gourmet cremoso com chocolate 

2 Café gourmet bom bom 

3 Café gourmet nutella 

4 Café gourmet latte crocante 

5 Café expresso 

6 Cappuccino 

7 Mocaccino 

8 Café com leite 

9 Chocolate 

10 Mocchiato 

11 Chocoleite 

12 Pastel 

13 Mini pizza 

14 Sanduíche 

15 Croquete 

16 Brigadeiro 

17 Beijinho 

18 Doce de nozes 

19 Suco natural 

20 Chá maça com canela 

21 Chá gengibre 

22 Chá mate gelado 

Tabela 7: Principais produtos e serviços cafeteria  
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Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Nº Produto/serviço mimos literários 

1 Quadro literário 

2 Caneca literária 

3 Almofada literária 

4 Chaveiro literário 

5 Copo literário 

6 Copo térmico literário 

7 Luminária literária 

8 Placa literária 

9 Decoração literária 

10 Cofre literário 

11 Caixa livro 

12 Escrita MDF 

Tabela 8: Principais produtos e serviços mimos literários   

Fonte: elaborado pela autora (2020)  
 

4.3.2 Estratégias promocionais  

Como estratégias de divulgação será usado as redes sociais Facebook e Instragram, 

para fazer o gerenciamento das redes sociais a empresa irá contar com um gerenciador de 

redes sociais, assim possibilitando agendamentos de postagens e uma identidade visual. 

Estratégia promocional 1: Para os clientes que fizerem compras acima de R$50,00 será 

fornecido uma amostra grátis de um café Gourmet, para assim conhecerem os sabores e atrair 

possíveis consumidores. 

Estratégia promocional 2: Para cada compra de livros gerará pontos ao cliente, ele 

poderá acumular pontos para trocar por brindes como: marca páginas, luminária literária, 

almofada literária, cofre literário.  

Estratégia promocional 3: Serão feitos brindes personalizados para distribuir em compras 

acima de R$100,00 no período das compras para o letivo. 

Estratégia promocional 4: Nas datas comemorativas será feito sorteios nas redes 

sociais, assim aumentando a visibilidade e engajamento nas mesmas. 

 

4.4 PLANO FINANCEIRO 

Neste capítulo veremos os valores e itens necessários para a abertura da empresa, 

assim como alguns indicadores. 

4.4.1 Investimentos fixos  
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Nessa planilha consta o levantamento de todos os equipamentos, máquinas, móveis e 

utensílios necessários para iniciar o empreendimento.  

Descrição Quantidade Valor unitário Total 

Geladeira 1 R$2.294,10 R$2.294,10 

Microondas 1 R$399,99 R$399,99 

Fogão 1 R$1.099,31 R$1.099,31 

Liquidificador 1 R$119,90 R$119,90 

Botijão de gás 1 R$250,00 R$250,00 

 Mesa 5 R$179,00 R$895,00 

 Cadeira 20 R$32,25 R$645,00 

Balcão caixa 1 R$299,90 R$299,90 

Balcão expositor 1 R$3.025,05 R$3.025,05 

 Expositor 10 R$550,00 R$5.500,00 

 Xícara 25 R$5,50 R$137,50 

 Colher 30 R$3,50 R$105,00 

Faca grande 2 R$19,90 R$39,80 

 Pratos 25 R$6,50 R$162,50 

Copo 25 R$4,50 R$112,50 

Porta guardanapo 6 R$44,30 R$265,80 

Máquina de café 1 R$6.000,00 R$6.000,00 

Balcão para cozinha 2 R$890,00 R$1.780,00 

Mesa para cozinha 1 R$539,90 R$539,90 

    Total R$23.671,25 

Tabela 9: Equipamentos, máquinas, móveis e utensílios  

Fonte: elaborado pela autora (2020)  

 

4.4.2 Capital de giro  

Para essa etapa é necessário o levantamento do estoque inicial, segue abaixo: 

Descrição Quantidade Valor unitário Total 

Quadro literário 20 R$15,90 R$318,00 

Caneca literária 20 R$15,90 R$318,00 

Almofada literária 20 R$17,90 R$358,00 

Chaveiro literário 20 R$4,90 R$98,00 

Copo literário 20 R$15,90 R$318,00 

Copo térmico literário 20 R$23,90 R$478,00 

Luminária literária 20 R$25,90 R$518,00 

Placa literária 20 R$14,90 R$298,00 

Decoração literária 40 R$16,90 R$676,00 

Cofre literário 10 R$12,90 R$129,00 

Caixa livro 20 R$14,90 R$298,00 

Escrita MDF 20 R$13,90 R$278,00 

Insumos de café xxxx R$2.000,00 R$2.000,00 

Livros/revistas/gibbi 150 R$25,00 R$3.750,00 

Canetinha 12 cores Faber castell 20 R$9,60 R$192,00 
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Lápis de cor 12 cores Faber Castell 20 R$11,99 R$239,80 

Lápis de escrever simples Faber Castell 40 R$0,90 R$36,00 

Borracha 20 Faber Castell 20 R$1,71 R$34,20 

Caneta azul, preta vermelha Faber Castell 60 R$0,83 R$49,80 

Destaca texto cores sortidas Faber Castell 20 R$1,84 R$36,80 

Corretivo liquido Faber Castell 20 R$2,11 R$42,20 

Tesoura pequena Faber Catell 20 R$10,50 R$210,00 

Cola bastão 22g Faber Castell 20 R$5,62 R$112,40 

Apontador simples Faber Castell 20 R$1,35 R$27,00 

Canetinha 12 cores Leonora 20 R$3,13 R$62,60 

Lápis de cor 12 cores Leonora 20 R$2,98 R$59,60 

Lápis de escrever simples Leonora 40 R$0,26 R$10,40 

Borracha 20 Leonora 40 R$0,69 R$27,60 

Caneta azul, preta vermelha Leonora 60 R$0,77 R$46,20 

Destaca texto cores sortidas Leonora 20 R$1,26 R$25,20 

Corretivo líquido Leonora 20 R$1,60 R$32,00 

Tesoura pequena Leonora 20 R$1,87 R$37,40 

Apontador simples Leonora 20 R$0,19 R$3,80 

Cola bastão 21g Leonora 20 R$0,99 R$19,80 

Cola líquida branca 90g Leonora 20 R$1,65 R$33,00 

Mochila kit feminina 20 R$41,21 R$824,20 

Mochila kit masculina 20 R$31,00 R$620,00 

Mochila kit infantil 20 R$50,66 R$1.013,20 

Estojo kit feminino 20 R$10,60 R$212,00 

Estojo kit masculino 20 R$12,40 R$248,00 

Estojo 20 R$21,50 R$430,00 

Caderno são domingos feminino 96f 20 R$5,85 R$117,00 

Caderno são domingos masculino 96f 20 R$5,85 R$117,00 

Caderno são domingos infantil 96f 20 R$8,12 R$162,40 

Suporte de canetas waleu 10 R$7,92 R$79,20 

Arquivo morto são carlos 20 R$2,51 R$50,20 

Grampeador Cis 10 R$15,90 R$159,00 

Extrator de grampos Carbrinck 20 R$0,70 R$14,00 

Clips Nº2/0 Bachi c/100 20 R$1,65 R$33,00 

Agenda  20 R$10,90 R$218,00 

Perfurador Cavia 10 R$10,75 R$107,50 

Folhas sulfite 75 g c/100 Chamequinho 30 R$3,50 R$105,00 

Folhas sulfite 75 g c/500 Papper 20 R$14,50 R$290,00 

    Total R$15.972,50 

Tabela 10: Estoque inicial  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

4.4.3 Caixa mínimo  

 

1º Passo-Contas a receber-Cálculo do prazo médio de vendas  
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Prazo médio de vendas  % Número de dias  Média ponderada em dias  

A vista 40 0 0 

No prazo 40 30 12 

No prazo 20 60 12 

    Prazo médio total 24 dias  

Tabela 11:Contas a receber-cálculo do prazo médio de vendas  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

2º Passo-Contas a pagar-Cálculo do prazo médio de compras 

Prazo médio de compras % Número de dias  Média ponderada em dias  

A vista 30 0 0 

No prazo 30 30 9 

No prazo 20 60 12 

No prazo 20 90 18 

    Prazo médio total 39 dias  

Tabela 12: Contas a pagar-Cálculo do prazo médio de compras   

Fonte: elaborado pela autora (2020) 
 

3º Passo-Giro estimado de estoque   

  Número de dias  

Necessidade médias de estoques 30 

Tabela 13: Giro estimado de estoque  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

4º Passo cálculo da necessidade liquida do capital de giro em dias  

Contas a receber-prazo médio vendas 24 dias 

Estoque-necessidade estimada de estoque 30 dias 

Subtotal de recursos fora do caixa 54 dias 

Fornecedores-prazo médio compras 39 dias  

Subtotal de recursos no caixa 39 dias  

Necessidade liquida de capital de giro em dias 15 dias  
Tabela 14: Necessidade liquida do capital de giro em dias  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 
 

5º Caixa Mínimo  

Custo fixo mensal R$10.115,32 

Custo variável mensal R$24.394,31 

Custo total da empresa R$34.509,63 

Necessidade  liquida de capital de giro em dias  25 

Custo total diário R$107,41 

Caixa mínimo R$2.685,25 
Tabela 15: Caixa mínimo   
Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

4.4.4 Total de capital de giro 
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Investimentos financeiros Valor 5º mês 10º mês 

Estoque inicial R$15.972,50 R$19.167,00 R$23.000,40 

Financiamento de vendas R$32.574,39 R$39.089,26 R$46.907,11 

Caixa mínimo R$2.685,25 R$3.222,30 R$3.866,76 

Total capital de giro R$51.232,14 R$61.478,56 R$73.774,27 

Tabela 16: Total de capital de giro  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Para o total de capital de giro, foi considerado um percentual de 20% de aumento no 5º 

mês e no 10º mês. 

 

4.4.5 Investimento total 

Descrição do investimento Valor 

Investimentos fixos R$23.671,25 

Capital de giro R$18.657,75 

Total R$42.329,00 

Tabela 17: Investimento total  

Fonte: elaborado pela autora (2020)         

     

4.4.6 Fonte de recursos 

A fonte de recursos é o valor necessário para iniciar o empreendimento. 

Fonte de recursos Valor 

Recursos próprios R$21.450,00 

Recursos de terceiros R$20.879,00 

Total R$42.329,00 
Tabela 18:Fonte de recursos  

Fonte: elaborado pela autora (2020)  

 

4.4.7 Total de capital de giro  

Nessa tabela apresenta-se o produto e sua estimativa de vendas para assim ter a 

estimativa de faturamento da empresa.  

 

Produto Estimativa de vendas Preço de venda unitário Faturamento 

Quadro literário 20 R$25,90 R$518,00 

Caneca literária 20 R$25,90 R$518,00 

Almofada literária 20 R$29,90 R$598,00 

Chaveiro literário 20 R$9,90 R$198,00 

Copo literário 20 R$25,90 R$518,00 

Copo térmico literário 20 R$49,90 R$998,00 

Luminária literária 20 R$49,90 R$998,00 

Placa literária 20 R$24,90 R$498,00 

Decoração literária 40 R$29,90 R$1.196,00 

Cofre literário 10 R$24,90 R$249,00 
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Caixa livro 20 R$26,90 R$538,00 

Escrita MDF 20 R$25,90 R$518,00 

Livros/revistas/gibbi 150 R$34,50 R$5.175,00 

Canetinha 12 cores Faber castell 20 R$19,90 R$398,00 

Lápis de cor 12 cores Faber Castell 20 R$19,90 R$398,00 

Lápis de escrever simples Faber Castell 40 R$2,00 R$80,00 

Borracha 20 Faber Castell 20 R$3,90 R$78,00 

Caneta azul, preta vermelha Faber Castell 60 R$1,90 R$114,00 

Destaca texto cores sortidas Faber Castell 20 R$3,90 R$78,00 

Corretivo liquido Faber Castell 20 R$3,90 R$78,00 

Tesoura pequena Faber Catell 20 R$14,90 R$298,00 

Cola bastão 22g Faber Castell 20 R$9,90 R$198,00 

Apontador simples Faber Castell 20 R$2,50 R$50,00 

Canetinha 12 cores Leonora 20 R$5,90 R$118,00 

Lápis de cor 12 cores Leonora 20 R$5,90 R$118,00 

Lápis de escrever simples Leonora 40 R$0,50 R$20,00 

Borracha 20 Leonora 40 R$1,50 R$60,00 

Caneta azul, preta vermelha Leonora 60 R$1,90 R$114,00 

Destaca texto cores sortidas Leonora 20 R$2,90 R$58,00 

Corretivo líquido Leonora 20 R$3,50 R$70,00 

Tesoura pequena Leonora 20 R$3,50 R$70,00 

Apontador simples Leonora 20 R$0,50 R$10,00 

Cola bastão 21g Leonora 20 R$1,90 R$38,00 

Cola líquida branca 90g Leonora 20 R$3,50 R$70,00 

Mochila ki feminina 20 R$89,90 R$1.798,00 

Mochila kit masculina 20 R$89,90 R$1.798,00 

Mochila kit infantil 20 R$89,90 R$1.798,00 

Estojo kit feminino 20 R$24,90 R$498,00 

Estojo kit masculino 20 R$24,90 R$498,00 

Estojo 20 R$34,90 R$698,00 

Caderno são domingos feminino 96f 20 R$9,90 R$198,00 

Caderno são domingos masculino 96f 20 R$9,90 R$198,00 

Caderno são domingos infantil 96f 20 R$14,90 R$298,00 

Suporte de canetas waleu 10 R$14,90 R$149,00 

Arquivo morto são carlos 20 R$3,50 R$70,00 

Grampeador Cis 10 R$24,90 R$249,00 

Extrator de grampos Carbrinck 20 R$1,50 R$30,00 

Clips Nº2/0 Bachi c/100 20 R$2,90 R$58,00 

Agenda  20 R$19,90 R$398,00 

Perfurador Cavia 10 R$18,90 R$189,00 

Folhas sulfite 75 g c/100 Chamequinho 30 R$6,90 R$207,00 

Folhas sulfite 75 g c/500 Papper 20 R$22,00 R$440,00 

Café gourmet cremoso com chocolate 30 R$10,00 R$300,00 

Café gourmet bom bom 30 R$10,00 R$300,00 
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Café gourmet nutella 30 R$10,00 R$300,00 

Café gourmet latte crocante 30 R$10,00 R$300,00 

Café expresso 350 R$2,50 R$875,00 

Cappuccino 500 R$3,50 R$1.750,00 

Mocaccino 150 R$3,50 R$525,00 

Café com leite 200 R$3,50 R$700,00 

Chocolate 560 R$3,50 R$1.960,00 

Mocchiato 150 R$3,50 R$525,00 

Chocoleite 150 R$3,50 R$525,00 

Pastel 500 R$5,00 R$2.500,00 

Mini pizza 200 R$4,00 R$800,00 

Sanduíche 300 R$5,00 R$1.500,00 

Croquete 150 R$4,00 R$600,00 

Brigadeiro 350 R$2,00 R$700,00 

Beijinho 150 R$2,00 R$300,00 

Doce de nozes 100 R$2,50 R$250,00 

Suco natural 150 R$5,00 R$750,00 

Chá maça com canela 50 R$4,00 R$200,00 

Chá gengibre 50 R$4,00 R$200,00 

Chá mate gelado 50 R$5,00 R$250,00 

   

R$40.718,00 

Tabela 19: Estimativa de vendas  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

   A estimativa de venda utilizada foi considerando as vendas do 5º mês de empresa. 

 

4.4.8 Dados do faturamento bruto 

PRODUÇÃO/mês  mês 1   mês 2  mês 3  mês 4   mês 5   mês 6  

Faturamento diário R$1.131,05 R$1.187,60 R$1.246,98 R$1.313,65 R$1.357,26 R$1.411,55 

Dias trabalhados 

                   

30  

                      

30  
30 

                   

30  

                   

30  

                   

30  

Faturamento mensal R$33.931,68      35.628,23  R$37.409,64    39.280,12  R$40.718,00    42.346,72  

Custo de compra mat. 
Prima R$16.965,84 R$17.814,11 R$18.704,56 R$19.640,06 R$20.359,00 R$21.173,36 

Venda a vista  R$13.572,67 R$14.251,29 R$14.963,85 R$15.712,04 R$16.287,20 R$16.938,68 

Venda a prazo 30 dias R$13.572,67 R$14.251,29 R$14.963,85 R$15.712,04 R$16.287,20 R$16.938,68 

Vendas a prazo 60 dias  R$6.786,33 R$7.125,65 R$7.481,94 R$7.856,04 R$8.143,60 R$8.469,36 

 

 

PRODUÇÃO/mês  mês 7   mês 8   mês 9   mês 10   mês 11   mês 12  

Faturamento diário R$1.468,01 R$1.526,74 R$1.587,80 R$1.651,35 R$1.717,38 R$1.786,07 

Dias trabalhados 

                   

30  

                   

30  

                   

30  

                   

30  

                   

30  

                   

30  

Faturamento mensal    44.040,58     45.802,21     47.634,29     49.539,67     51.521,56     53.582,10  

Custo de compra mat. 

Prima R$22.020,29 R$22.901,14 R$23.817,14 R$24.769,83 R$25.760,78 R$26.791,05 
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Venda a vista      17.616,23  R$18.320,88 R$19.053,71 R$19.815,71 R$20.608,62 R$21.432,84 

Venda a prazo 30 dias R$17.616,23 R$18.320,88 R$19.053,71 R$19.815,71 R$20.608,62 R$21.432,84 

Vendas a prazo 60 dias  R$8.808,12 R$9.160,45 R$9.526,87 R$9.908,25 R$10.304,32 R$10.719,42 

Tabela 20: Dados do faturamento bruto  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

  

4.4.9 Estimativa de custos de comercialização  

Descrição % Faturamento estimado Custo total 

SIMPLES( imposto unificado) 7,30% R$40.718,00 R$2.972,41 

Propagandas-gasto com venda 0,61% R$40.718,00 R$250,00 

    Total R$3.222,41 

Tabela:21 Estimativa de custos de comercialização  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

4.4.10 Apuração dos custos de mercadoria vendida 

É um indicador para analisar os custos diretos dos produtos   

Produto Estimativa de vendas Custo unitário CMV 

Quadro literário 20 R$15,90 R$318,00 

Caneca literária 20 R$15,90 R$318,00 

Almofada literária 20 R$17,90 R$358,00 

Chaveiro literário 20 R$4,90 R$98,00 

Copo literário 20 R$15,90 R$318,00 

Copo térmico literário 20 R$23,90 R$478,00 

Luminária literária 20 R$25,90 R$518,00 

Placa literária 20 R$14,90 R$298,00 

Decoração literária 40 R$16,90 R$676,00 

Cofre literário 10 R$12,90 R$129,00 

Caixa livro 20 R$14,90 R$298,00 

Escrita MDF 20 R$13,90 R$278,00 

Livros/revistas/gibbi 150 R$25,00 R$3.750,00 

Canetinha 12 cores Faber castell 20 R$9,60 R$192,00 

Lápis de cor 12 cores Faber Castell 20 R$11,99 R$239,80 

Lápis de escrever simples Faber Castell 40 R$0,90 R$36,00 

Borracha 20 Faber Castell 20 R$1,71 R$34,20 

Caneta azul, preta vermelha Faber Castell 60 R$0,83 R$49,80 

Destaca texto cores sortidas Faber Castell 20 R$1,84 R$36,80 

Corretivo líquido Faber Castell 20 R$2,11 R$42,20 

Tesoura pequena Faber Catell 20 R$10,50 R$210,00 

Cola bastão 22g Faber Castell 20 R$5,62 R$112,40 

Apontador simples Faber Castell 20 R$1,35 R$27,00 

Canetinha 12 cores Leonora 20 R$3,13 R$62,60 

Lápis de cor 12 cores Leonora 20 R$2,98 R$59,60 

Lápis de escrever simples Leonora 40 R$0,26 R$10,40 

Borracha 20 Leonora 40 R$0,69 R$27,60 
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Caneta azul, preta vermelha Leonora 60 R$0,77 R$46,20 

Destaca texto cores sortidas Leonora 20 R$1,26 R$25,20 

Corretivo líquido Leonora 20 R$1,60 R$32,00 

Tesoura pequena Leonora 20 R$1,87 R$37,40 

Apontador simples Leonora 20 R$0,19 R$3,80 

Cola bastão 21g Leonora 20 R$0,99 R$19,80 

Cola liquida branca 90g Leonora 20 R$1,65 R$33,00 

Mochila ki feminina 20 R$41,21 R$824,20 

Mochila kit masculina 20 R$31,00 R$620,00 

Mochila kit infantil 20 R$50,66 R$1.013,20 

Estojo kit feminino 20 R$10,60 R$212,00 

Estojo kit masculino 20 R$12,40 R$248,00 

Estojo 20 R$21,50 R$430,00 

Caderno são domingos feminino 96f 20 R$5,85 R$117,00 

Caderno são domingos masculino 96f 20 R$5,85 R$117,00 

Caderno são domingos infantil 96f 20 R$8,12 R$162,40 

Suporte de canetas waleu 10 R$7,92 R$79,20 

Arquivo morto são carlos 20 R$2,51 R$50,20 

Grampeador Cis 10 R$15,90 R$159,00 

Extrator de grampos Carbrinck 20 R$0,70 R$14,00 

Clips Nº2/0 Bachi c/100 20 R$1,65 R$33,00 

Agenda  20 R$10,90 R$218,00 

Perfurador Cavia 10 R$10,75 R$107,50 

Folhas sulfite 75 g c/100 Chamequinho 30 R$3,50 R$105,00 

 

Folhas sulfite 75 g c/500 Papper 20 R$14,50 R$290,00 

Café gourmet cremoso com chocolate 30 R$2,51 R$75,30 

Café gourmet bom bom 30 R$2,51 R$75,30 

Café gourmet nutella 30 R$2,08 R$62,40 

Café gourmet latte crocante 30 R$2,69 R$80,70 

Café expresso 350 R$0,53 R$185,50 

Cappuccino 500 R$1,62 R$810,00 

Mocaccino 150 R$1,62 R$243,00 

Café com leite 200 R$1,62 R$324,00 

Chocolate 560 R$1,62 R$907,20 

Mocchiato 150 R$1,62 R$243,00 

Chocoleite 150 R$1,62 R$243,00 

Pastel 500 R$2,50 R$1.250,00 

Mini pizza 200 R$2,00 R$400,00 

Sanduíche 300 R$2,50 R$750,00 

Croquete 150 R$2,00 R$300,00 

Brigadeiro 350 R$1,00 R$350,00 

Beijinho 150 R$1,00 R$150,00 

Doce de nozes 100 R$1,50 R$150,00 

Suco natural 150 R$2,50 R$375,00 
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Chá maça com canela 50 R$1,00 R$50,00 

Chá gengibre 50 R$1,00 R$50,00 

Chá mate gelado 50 R$2,50 R$125,00 

    Total R$21.171,90 

Tabela:22:Custos de mercadoria vendida  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

4.4.11 Estimativa de custos com mão-de-obra  

Função Salário mensal FGTS 13º salario Férias Total 

Atendente 1 R$1.500,00 R$120,00 R$125,00 R$41,66 R$1.786,66 

Atendente 2 R$1.500,00 R$120,00 R$125,00 R$41,66 R$1.786,66 

        Total R$3.573,32 

Tabela 23:Estimativa de custos com mão de obra  

Fonte: elaborado pela autora (2020)  

 

4.4.12 Estimativas de custos fixos mensais  

Descrição Valor 

Aluguel R$2.612,00 

Água R$100,00 

Luz  R$300,00 

Telefone R$80,00 

Contador R$300,00 

Pró-labore R$3.000,00 

Salário e encargos R$3.573,32 

Outros  R$1.000,00 

Internet  R$150,00 

  R$11.115,32 

Tabela 24:Estimativa de custos fixos mensais   

Fonte: elaborado pela autora (2020)  
 

4.4.13 Demonstrativo de resultado 

O demonstrativo de resultado é referente ao 5º mês de operação da empresa.  

 

Descrição Valor % 

Receita total com vendas R$40.718,00 100% 

(-)Custos variáveis totais R$24.394,31 59,91% 

(-)Impostos sobre vendas R$2.972,41 7,29% 

(-)Gastos com vendas R$250,00 0,61% 

Total de custos variáveis  R$27.616,72 67,82% 

Margem de contribuição R$13.101,28 32,17% 

(-) custos fixos totais  R$11.115,32 27,29% 

Resultado Operacional R$1.985,96 4,87% 

Tabela 25: Demonstrativo de resultados  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 
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4.4.14 Fluxo de caixa 

Nessa etapa apresenta-se o fluxo de caixa do primeiro ano do empreendimento onde 

pode-se identificar mês a mês o movimento de entrada e saída, onde mostra uma visão mais 

precisa do financeiro da empresa.   

 

  MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 

Venda total R$33.931,68       35.628,23  R$37.409,64       39.280,12  R$40.718,00       42.346,72  

Venda a prazo 30 R$13.572,67 R$14.251,29 R$14.963,85 R$15.712,04 R$16.287,20 R$16.938,68 

 Venda a prazo 60  R$6.786,33 R$7.125,65 R$7.481,94 R$7.856,04 R$8.143,60 R$8.469,36 

INGRESSOS 

CAIXA   

     Vendas a vista R$13.572,67 R$14.251,29 R$14.963,85 R$15.712,04 R$16.287,20 R$16.938,68 

Cobrança venda 

prazo 

                        

-    

           

13.572,67  

           

21.037,62  

           

22.089,50  

           

23.193,98  

           

24.143,24  

1- Total de ingressos 

          

13.572,67  

          

27.823,96  

           

36.001,47  

           

37.801,54  

          

39.481,18  

          

41.081,92  

SAÍDAS DE CAIXA             

Salários 

             

3.573,32  

             

3.573,32  

             

3.573,32  

             

3.573,32  

             

3.573,32  

             

3.573,32  

Contador 

                

300,00  

                

300,00  

                

300,00  

                

300,00  

                

300,00  

                

300,00  

Água e luz 

                

400,00  

                

400,00  

                

400,00  

                

400,00  

                

400,00  

                

400,00  

Aluguel 
             

2.612,00  
             

2.612,00  
             

2.612,00  
             

2.612,00  
             

2.612,00  
             

2.612,00  

Telefone 

                  

80,00  

                  

80,00  

                  

80,00  

                  

80,00  

                  

80,00  

                  

80,00  

Impostos 

             

2.544,87  

             

2.672,11  

             

2.805,72  

             

2.945,00  

             

3.053,85  

             

3.175,99  

CMV  R$16.965,84 R$17.814,11 R$18.704,56 R$19.640,06 R$20.359,00 R$21.173,36 

PRO-LABORE 

             

3.000,00  

             

3.000,00  

             

3.000,00  

             

3.000,00  

             

3.000,00  

             

3.000,00  

Outras despesas 

             

1.000,00  

             

1.000,00  

             

1.000,00  

             

1.000,00  

             

1.000,00  

             

1.000,00  

  

  

        

2- Total de despesas 

          

30.476,03  

          

31.451,54  

          

32.475,60  

          

33.550,38  

          

34.378,17  

          

35.314,67  

3-Saldo final  

-         

16.903,36  

-           

3.627,58  

            

3.525,87  

            

4.251,16  

            

5.103,01  

            

5.767,25  

 

 

  MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

Venda total       44.040,58        45.802,21        47.634,29        49.539,67        51.521,56        53.582,10  

Venda a prazo 30 R$17.616,23 R$18.320,88 R$19.053,71 R$19.815,71 R$20.608,62 R$21.432,84 

 Venda a prazo 60  R$8.808,12 R$9.160,45 R$9.526,87 R$9.908,25 R$10.304,32 R$10.719,42 

INGRESSOS 
CAIXA 

      Vendas a vista R$17.616,23 R$18.320,88 R$19.053,71 R$19.815,71 R$20.608,62 R$21.432,84 

Cobrança venda 

prazo 

           

25.082,28  

           

26.085,59  

           

28.129,00  

           

28.214,16  

           

29.342,58  

           

30.516,87  
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1- Total de ingressos 

          

42.698,51  

          

44.406,47  

          

47.182,71  

          

48.029,87  

          

49.951,20  

          

51.949,71  

SAÍDAS DE CAIXA             

Salários 
             

3.573,32  
             

3.573,32  
             

3.573,32  
             

3.573,32  
             

3.573,32  
             

3.573,32  

Contador 

                

300,00  

                

300,00  

                

300,00  

                

300,00  

                

300,00  

                

300,00  

Água e luz 

                

400,00  

                

400,00  

                

400,00  

                

400,00  

                

400,00  

                

400,00  

Aluguel 

             

2.612,00  

             

2.612,00  

             

2.612,00  

             

2.612,00  

             

2.612,00  

             

2.612,00  

Telefone 

                  

80,00  

                  

80,00  

                  

80,00  

                  

80,00  

                  

80,00  

                  

80,00  

Impostos 

             

3.303,04  

             

3.435,16  

             

3.572,57  

             

3.715,47  

             

3.864,11  

             

4.018,65  

CMV  R$22.020,29 R$22.901,14 R$23.817,14 R$24.769,83 R$25.760,78 R$26.791,05 

PRO-LABORE 

             

3.000,00  

             

3.000,00  

             

3.000,00  

             

3.000,00  

             

3.000,00  

             

3.000,00  

Outras despesas 
             

1.000,00  
             

1.000,00  
             

1.000,00  
             

1.000,00  
             

1.000,00  
             

1.000,00  

              

2- Total de despesas 

          

36.288,65  

          

37.301,62  

          

38.355,03  

          

39.450,62  

          

40.590,21  

          

41.775,02  

3-Saldo final  

            

6.409,86  

            

7.104,85  

            

8.827,68  

             

8.579,25  

            

9.360,99  

          

10.174,69  

 

 

  ANO 1 

Venda total 

    

521.434,80  

Venda a prazo 30 

    

208.573,72  

 Venda a prazo 60  

    

104.290,35  

INGRESSOS 

CAIXA   

Vendas à vista 

    

208.573,72  

Cobrança venda 

prazo 

    

271.407,49  

1- Total de ingressos 

   

479.981,21  

SAÍDAS DE CAIXA   

Salários 

      

42.879,84  

Contador 

        

3.600,00  

Água e luz 

        

4.800,00  

Aluguel 

      

31.344,00  

Telefone 

           

960,00  

Impostos 

      

39.106,54  

CMV  

    

260.717,16  



60 

 

 

PRO-LABORE 

      

36.000,00  

Outras despesas 

      

12.000,00  

                    -    

 

2- Total de despesas 

    

431.407,54  

3-Saldo final  

     

48.573,67  

Tabela 26: Fluxo de caixa  

Fonte: elaborado pela autora (2020)  
 

4.4.15 Indicadores de viabilidade 

  

Indicador Resultado 

Ponto de equilíbrio R$27.788,30 

Lucratividade 10,11% 

Rentabilidade 114,56% 

Prazo de retorno de investimento 9 meses 

Tabela 27: Indicadores de viabilidade  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

O indicador do ponto de equilíbrio é onde consta o valor necessário para a empresa 

não ter lucro nem prejuízo, é onde ela se paga, quando a receita se iguala aos custos. 

A lucratividade é o indicador que mostra quanto a empresa consegue gerar através de 

seu trabalho. 

A rentabilidade é o indicador onde demostra o quanto rendeu o investimento da 

empresa. 

 

4.5 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 

Matriz SWOT  

Forças                                                                                                                    
-Única livraria café do município                                                                 

-Estrutura completa para receber públicos variados                                
- Variedade de marcas e preços                                                                    

-Equipe treinada e motivada                                                                          

-Horário de atendimento amplo 

-Criatividade e inovação da empresa 

Fraquezas                                                                                                         
- Baixa lucratividade                                                                                        

-Pouca reputação/empresa e ramo novo na 
cidade 

-Infidelidade do cliente  

 

Oportunidades                                                                                                   
-Clubes por assinatura                                                                                          

- Presença nas redes sociais 

-Aumento das oportunidades 

Ameaças                                                                                                           
-Livros digitais                                                                                                

- Muitos empreendimentos com produtos 

semelhantes/iguais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Incertezas devido a pandemia   

-Possibilidade de imitação 

-Muitos produtos substitutos  

Quadro 5: Matriz SWOT  

Fonte: elaborado pela autora (2020) 
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5 CONCLUSÃO 

O plano de negócio foi elaborado com o objetivo de verificar a viabilidade de uma 

livraria café no município de Tapejara-RS, através dele podemos perceber que o negócio tem 

uma rentabilidade excelente e um retorno de investimento muito bom, pois em cerca de 9 

meses, o empreendimento apresenta o retorno do investimento, para este estudo foi utilizado 

apenas os principais itens a serem comercializados, na pratica o negócio terá mais de 500 

itens a venda, assim sendo possível mudar um pouco os números dos indicadores. 

Analisou-se que o empreendimento é viável, com o plano de negócio diminui-se o 

risco de falência, mas não o leva a zero, por isso foram traçadas estratégias de marketing e 

promocionais, foi também identificado como uma oportunidade clubes por assinatura seja ele 

de livros ou de materiais de papelaria. 

Conforme dados apresentados no trabalho percebemos que a ideia é inovadora no 

município e a aceitação conforme pesquisa realizada foi satisfatória, sendo sugerido os itens 

estrem subdividas na loja por seções e analisado alguns itens de preferência como o 

cappuccino, chocolate quente e livros do gênero de romance. 

Por meio da análise do plano financeiro verificou-se que a empresa necessita de um, 

investimento total de R$42.329,00, seu faturamento mensal inicial é de R$33.931,68. O 

demonstrativo de resultado evidencia que no início das atividades a empresa estará com lucro 

no 5º mês de R$1.985,96. 

A ideia central desse estudo é em parte um dos projetos pessoais do autor, de se 

apropriar dos conhecimentos do plano de negócio para a analise do ramo que lhe chama 

atenção, assim idealizando a livraria café Coffee Book, a ser instalada no município de 

Tapejara RS, como pioneira nesse ramo de atividade. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

A aplicação deste questionário, tem a finalidade de identificar o perfil dos clientes que 

compram produtos de livraria, papelaria, mimos literários e café, nos municípios de Tapejara, 

Ibiaça, Vila Lângaro, Santa Cecilia do Sul e Água santa. Pede-se que o respondedor seja 

verdadeiro ao expressar sua opinião. Os resultados serão reunidos no trabalho de conclusão do 

curso de administração da aluna Luíza Barboza Hirt.  

 

1-Sexo. 

(  ) Feminino   (  ) Masculino  

 

2-Em que cidade você mora? 

(  ) Tapejara   (  )Ibiaça    (  ) Vila lângaro   (  ) Santa Cecília do sul    (  ) Água santa  

 

3-Faixa etária. 

(  ) Menor de 18 anos   (  )18 a 28 anos   (  ) 29 a 39 anos   (  ) 30 a 40 anos   (  )  acima de 50 

anos 

 

4-Renda familiar mensal. 

(  ) 1 salário mínimo   (  ) 2 a 3 salários mínimos   (  ) 4 a 5 salários mínimos   (  ) acima de 5 

salários mínimos     

 

5-Grau de escolaridade 

(  ) Fundamental   (  ) Médio   (  ) Superior   (  ) Pós-graduação   (  ) Nenhuma escolaridade 

 

6-Conhece alguma livraria café? 

(  ) Sim   (  ) Não  

 

7-Caso a resposta anterior for sim, o que mais lhe chamou atenção? 

 

8- Com que frequência utiliza os serviços de livraria? livros-revistas  

(  ) Diariamente  (  ) Semanalmente  (  ) Mensalmente  (  ) Trimestralmente                              

(  ) Semestralmente  (  ) Anualmente 
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9- Qual valor médio gasta em cada compra desses itens? 

 

10- Com que frequência utiliza os serviços de cafeteria ? 

(  ) Diariamente  (  ) Semanalmente  (  ) Mensalmente  (  ) Trimestralmente                              

(  ) Semestralmente  (  ) Anualmente 

 

11- Qual valor médio gasta em cada compra desses itens? 

 

12-Com que frequência utiliza os serviços de papelaria ?-material escolar e de escritório 

(  ) Diariamente  (  ) Semanalmente  (  ) Mensalmente  (  ) Trimestralmente                              

(  ) Semestralmente  (  ) Anualmente 

 

13- Qual valor médio gasta em cada compra desses itens? 

 

14- Atualmente compra algum desses produtos? 

(  ) Material escolar   (  ) Material de escritório   (  ) Mimos literários- “itens que tem relação com 

livros, seja adquiridos para você ou para presentear alguém” 

 

15-Tem o habito da leitura, de livros físicos? 

(  ) Sim   (  ) Não  

 

16-Caso a resposta anterior for sim, qual(ais) gênero(s) se sua preferencia ? 

(  ) Romance   (  )Ficção   (  ) Terror e suspense   (  )Infantil   (  ) Técnicos   (  ) Fantasia     

(  ) Humor   (  ) Poesia    (  ) Auto ajuda   (  )Crônicas   (  )Outros. Quais?________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

17-Para você qual a melhor disposição dos produtos na loja? 

(  ) Departamentos/seções (  ) Produtos complementares (  ) Sem critério de disposição  

 

18-Qual seu(s) tipo(s) favoritos de bebidas quentes?    

(  ) Café preto   (  ) Café com leite   (  ) Cappuccino   (  ) Mocaccino   (  ) Cafés gourmets 

(  ) Chás   (  ) Chocolate quente   
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19-Qual valor está disposto a pagar em um Café Gourmet ? 

 

20-Como avalia os produtos de livraria, papelaria e mimos literários disponíveis em sua 

cidade? 

(  ) Ruim   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

 

21- Qual fator que mais lhe atrai para a escolha e compra de produtos de livraria, papelaria e 

mimos literários? 

(  ) Preço   (  ) Qualidade   (  ) Ambiente   (  ) Atendimento   (  ) Marca  

(  ) Outros. Qual?_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                            Obrigada pela colaboração  
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