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RESUMO 

 
Com a crescente demanda por melhor qualidade de vida, grande parcela da 
população dos centros urbanos está em busca de produtos mais saudáveis, 
sem deixar de lado a rapidez, praticidade e qualidade. O presente estudo tem 
como objetivo analisar a viabilidade econômico-financeira para implantação de 
uma Cafeteria Fitness no Município de Cachoeira do Sul – RS. No decorrer dos 
séculos, a população mundial mudou seus hábitos alimentares, por diversos 
motivos: crescimento do número de habitantes no planeta, conhecimento 
técnico-científico, urbanização, tecnologia etc. E manter hábitos alimentares 
saudáveis contribui para redução dos riscos das DCNT, além de influenciar no 
aumento da auto-estima das pessoas. A pesquisa foi realizada durante o 
período de julho a outubro de 2020, sendo de natureza quantitativa e 
qualitativa, no qual obtendo os resultados através da aplicação de questionário 
fechado e entrevista, onde eles foram analisados e interpretados. Ao analisar 
os resultados da pesquisa, observou-se com base nas respostas dos 
entrevistados que esses já frequentam uma padaria/cafeteria para comprar 
e/ou consumir produtos. Referente ao orçamento de capital, conforme 
calculado é necessário o valor de R$ 105.394,00 de investimento inicial para 
dar início ao funcionamento da empresa. Por fim, quanto aos índices 
financeiros analisados, compreende-se que terá seu retorno do investimento 
em 2,7 anos, com valor presente líquido de R$ 902.409,74 e taxa interna de 
retorno de 105%, que torna o projeto viável, devendo ser aceito. 
 
Palavras chave: Padaria/cafeteria. Produtos Fitness. Viabilidade econômico-
financeira.  
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ABSTRACT 
 

With the growing demand for better quality of life, a large portion of the 
population in urban centers is looking for healthier products, without neglecting 
speed, practicality and quality. This study aims to analyze the economic and 
financial feasibility for implementing a Fitness Cafeteria in the Municipality of 
Cachoeira do Sul – RS. Over the centuries, the world population has changed 
its eating habits, for several reasons: growth in the number of inhabitants on the 
planet, technical and scientific knowledge, urbanization, technology etc. And 
maintaining healthy eating habits contributes to reducing the risks of NCDs, in 
addition to influencing the increase in people's self-esteem. The research was 
carried out during the period from July to October 2020, being of a quantitative 
and qualitative nature, in which obtaining the results through the application of a 
closed questionnaire and interview, where they were analyzed and interpreted. 
When analyzing the results of the research, it was observed based on the 
responses of the interviewees that they already go to the bakery / cafeteria to 
buy and / or consume products. Regarding the capital budget, as calculated, the 
amount of R $ 105,394.00 of initial investment is necessary to start the 
operation of the company. Finally, regarding the analyzed financial indexes, it is 
understood that it will have its return on investment in 2.7 years, with a net 
present value of R $ 902,409.74 and an internal rate of return of 105%, which 
makes the project viable, and To be accepted. 

 
Keywords: Bakery/cafeteria. Fitness products. Economic and financial viability.
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1 INTRODUÇÃO 
 
Com a crescente demanda por melhor qualidade de vida, grande parcela 

da população dos centros urbanos está em busca de produtos mais saudáveis, 

sem deixar de lado a rapidez, praticidade e qualidade. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 1940 a 

população brasileira era de 41.236.315 habitantes e conforme Censo 2010 o 

número de habitantes totalizou 190.755.799, sendo a projeção para o ano de 

2020 de 211.755.692 habitantes no Brasil, aumentando consideravelmente a 

demanda por alimentos. 

Ainda a população com 60 anos de idade ou mais no ano 2000 era de 

14.767.327, e conforme Censo 2010 há no país 20.867.925 habitantes com 

idade igual ou superior a 60 anos. Esses também precisam de uma 

alimentação saudável. Acrescentando que o Ministério da Saúde aponta um 

crescimento no número de obesos no Brasil. Entre os anos de 2006 e 2018 

houve aumento de 67,8%, resultado obtido através da Pesquisa de Vigilância 

de Fatores de Risco e Proteção para Doenças crônicas por Inquérito 

Telefônico (VIGITEL). Resultado de uma alimentação ultra processada, com 

altos níveis de gordura, sódio e açúcar, que contribuem para o aumento dos 

casos de hipertensão e diabetes. 

Assim, para oferecer uma opção saudável de alimentação, a cafeteria 

fitness vem para suprir as necessidades não atendidas dos consumidores que 

se preocupam com a saúde e bem estar a um preço justo. Os lanches naturais 

serão o principal produto a ser comercializado na cafeteria, contudo terão 

outras opções de lanches direcionadas ao público-alvo. 

Também visando reduzir os índices de fechamento de micro e pequenas 

empresas, nos primeiros anos de existência, é fundamental o planejamento.  E 

a análise de viabilidade econômico-financeira contribui para que o 

empreendedor possa decidir no prosseguimento ou não na implantação do 

negócio, reduzindo os riscos e norteando suas decisões. 

Ainda, considerando o cenário atual, de instabilidade econômica no 

planeta, crises agravadas pela situação da saúde pública em ordem mundial, 

que impacta diretamente as empresas, e segundo o IBGE 552 mil empresas no 
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país fecharam suas portas na primeira quinzena de junho desse ano (2020), na 

sua maioria empresas de pequeno porte. Então, o objetivo é responder se há 

viabilidade econômico-financeira para implantação de uma Cafeteria Fitness no 

Município de Cachoeira do Sul – RS?  

Este trabalho está incluído no rol de empreendedorismo de oportunidade, 

conceito explicitado no referencial teórico, juntamente com os conceitos e 

definições de empreendedorismo, mercado fitness, viabilidade econômico-

financeira, orçamento de capital e índices financeiros (demonstrativo de 

resultados do exercício, fluxo de caixa, valor presente líquido, taxa interna de 

retorno, payback e ponto de equilíbrio). 

Esta é uma pesquisa classificada quanto ao objetivo como exploratória, 

tendo como procedimento o estudo de caso, com abordagem quantitativa e 

qualitativa, conceitos esses abordados no capítulo metodologia. 

Então, este trabalho de conclusão de curso apresenta um estudo de 

viabilidade econômico-financeira para implantação de uma Cafeteria Fitness no 

município de Cachoeira do Sul – RS. Ele está dividido em sete seções. Na 

sessão 1 é apresentado a presente introdução. Na sessão 2 está os  objetivos 

gerais e específicos. Na sessão 3 é apresentado a justificativa. Na sessão 4 

está o referencial teórico. Na sessão 5 é apresentado a metodologia. Na 

sessão 6 é apresentado os resultados.  E na sessão 7 é apresentado as 

considerações finais. 

 

 
2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 

a) Analisar a viabilidade econômico-financeira para implantação de uma 

Cafeteria Fitness no Município de Cachoeira do Sul – RS. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar o perfil do público-alvo da empresa; 
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b) Determinar o orçamento de capital necessário para implantação do 

empreendimento; 

c) Analisar os índices financeiros do empreendimento: demonstrativo de 

resultados do exercício, fluxo de caixa, valor presente líquido, taxa 

interna de retorno, payback e ponto de equilíbrio. 

 
3 JUSTIFICATIVA 
 
O nicho de alimentação saudável, mais especificamente os lanches 

naturais, foi escolhido por se tratar de uma opção diferenciada da existente 

atualmente no ramo de alimentação rápida. No atual cenário de mudanças 

econômicas e sociais, os consumidores tornaram-se críticos, seletivos e 

conectados, com isso há necessidade de disponibilizar alternativas para que 

eles tenham acesso a produtos/serviços de qualidade e não prejudiciais a 

saúde. 

Além disso, na cidade de Cachoeira do Sul-RS não há estabelecimento 

comercial com foco na elaboração em lanches fitness. Também há um 

crescimento do número de pessoas a procura por emagrecimento e 

alimentação saudável. 

Esse empreendimento contribuirá para o desenvolvimento econômico, 

social, sustentável e, também fortalecendo a agricultura familiar. Sendo fonte 

de arrecadação do município, gerando novas vagas de empregos, incentivando 

o consumo de produtos saudáveis e regionais, reduzindo a degradação 

ambiental e incentivando o cultivo orgânico. 

Ainda, há o interesse desse acadêmico em empreender, para ter como 

atividade paralela ao emprego atual. E a elaboração da análise de viabilidade 

econômico-financeira de uma empresa contribuirá no desenvolvimento 

acadêmico, profissional e possibilitará visualizar se há viabilidade de investir na 

abertura do empreendimento. 
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4  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nessa seção serão apresentados os conceitos e definições de alguns 

autores sobre: empreendedorismo, mercado de fitness, viabilidade econômico-

financeira, orçamento de capital e índices financeiros tais como: demonstrativo 

de resultado do exercício (DRE), fluxo de caixa, valor presente líquido, taxa 

interna de retorno, payback e ponto de equilíbrio. 

 

4.1 EMPREENDEDORISMO 

 

No Brasil o empreendedorismo deu-se início na década de 1990, onde 

algumas entidades, Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e Sociedade Brasileira para Exportação de Software. (SOFTEX) 

desenvolveram programas para disseminar o empreendedorismo. (Dornelas, 

2014). 

Os empreendedores contribuem para o desenvolvimento econômico e 

social do Brasil. Para o Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2017) o 

empreendedor é aquele que realiza ações para abertura de um novo negócio 

ou continuação dele, sendo o empreendimento formalizado ou não. Segundo o 

relatório executivo 2017 do GEM, 36,4% dos brasileiros com idade entre 18 e 

64 anos, estão envolvidos em alguma atividade empreendedora, esse 

percentual é equivalente a aproximadamente 50 milhões de brasileiros. Ainda 

Conforme o GEM (2017, p.6) o conceito de empreendedorismo é: 
 

Qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou 
empreendimento, como, por exemplo, a atividade autônoma, uma 
nova empresa ou a expansão de um empreendimento existente, por 
um indivíduo grupo de indivíduos ou empresas já estabelecidas.  

 
O GEM (2017) ainda propõe duas definições para o empreendedorismo 

no Brasil: empreendedorismo de oportunidade e empreendedorismo de 

necessidade. No primeiro o empreendedor tem uma visão de gestão com foco 

no desenvolvimento do negócio, no segundo o indivíduo se arrisca em seu 

próprio negócio, por falta de opção, sem planejamento. 

Também no mesmo sentido, Branco e Schneider (2012), afirmam que no 

empreendedorismo de oportunidade há um desejo do indivíduo, com 
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planejamento sem haver pressão para obter renda. Contudo no 

empreendedorismo de necessidade, a motivação é a falta de opções de renda, 

onde o empreendedor arrisca, sem nenhum planejamento, e esses negócios 

estão na maioria das vezes fadados ao insucesso. 

Para empreender, conforme Branco e Schneider (2012), o empreendedor 

precisa possuir e/ou desenvolver características pessoais, técnicas e de 

gestão, pois com essas competências desenvolvidas conseguira resultados 

significativos. Nesse sentido, Dornelas (2014. p. 90) afirma “empreendedores 

precisam planejar suas ações e delinear as estratégias da empresa a ser 

criada ou em crescimento”.  
Então, empreendedores são agentes efetivos de mudanças, enquanto 

superam barreiras comerciais e culturais, propõem novos conceitos, renovam 

conceitos econômicos e estabelecem novas relações de trabalho no processo 

de geração de riqueza (Dornelas, 2014).  

Assim acrescenta Fialho (2006) citado por Branco e Schneider: 

 
“O empreendedorismo nada mais é do que a capacidade de 

criação, por meio de estabelecimento de objetivos e obtenção de 
resultados positivos. O objetivo a ser atingido origina-se na visão 
sistêmica que se destrincha na intenção dos atos do empreendedor e 
os resultados surgem a partir da ação criativa, persistente e focada 
nos objetivos”. 

 
O empreendedorismo pode reduzir a taxa de desemprego e contribuir 

para o crescimento econômico do país, como opção de renda para os 

indivíduos. Então, para reduzir os riscos de um novo investimento ou ampliação 

de uma empresa já existente são necessárias atitudes do empreendedor 

voltadas ao planejamento e gestão.  

 

4.2 MERCADO FITNESS  

 

No decorrer dos séculos, a população mundial mudou seus hábitos 

alimentares, por diversos motivos: crescimento do número de habitantes no 

planeta, conhecimento técnico-científico, urbanização, tecnologia etc. Dessa 

forma cresce a demanda por produtos industrializados e altamente 

processados, prejudiciais a saúde, que levam a obesidade e diversas doenças 
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crônicas não transmissíveis (DCNT): doenças cardiovasculares, câncer, 

doenças respiratórias crônicas e diabetes, afirma Guimarães (2017). 

E manter hábitos alimentares saudáveis contribui para redução dos riscos 

das DCNT, além de influenciar no aumento da auto-estima das pessoas. 

Conhecer o mercado de atuação é importante para o sucesso de qualquer 

empreendimento. Para Dornelas (2014) conhecendo a concorrência, os 

produtos e serviços disponíveis, fornecedores e possíveis consumidores o 

empreendedor terá uma vantagem frente aos concorrentes.  

Acrescenta Kotler (2000, p.31): 

 
Reside nas necessidades e desejos humanos. A humanidade precisa 
de comida, ar, água, roupa e abrigo para sobreviver. Além disso, as 
pessoas desejam recreação, educação, e outros serviços. Eles têm 
preferências notáveis por tipos específicos de bens e serviços 
básicos.  

 
Ainda saber qual fatia do setor de atuação deve-se direcionar as atitudes 

é primordial. Sendo descrito, segmento de mercado, por Schiffman & Kanuk 

(1997, p.34) da seguinte forma: 
 

A segmentação de mercado pode ser definida como o processo de 
dividir um mercado em subconjuntos distintos de consumidores com 
necessidades ou características em comum e a seleção de um ou 
mais segmentos para serem focalizados como um composto de 
marketing distinto. 

 
O setor de alimentação fora de casa segundo SEBRAE (2019), emprega 6 

milhões de pessoas, sendo responsável por 2,7% do Produto Interno Bruto 

(PIB) do Brasil e teve uma receita no ano de 2018 de 176 bilhões de reais. 

Assim o consumo de alimentos saudáveis contribui para uma melhor 

qualidade de vida do indivíduo e, também no crescimento econômico do país. 

 

4.3  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Conforme Castro e Dal Zot (2015) há viabilidade econômica quando um 

projeto é submetido a métodos de análise de investimentos, mostra-se melhor 

para empresa do que outras oportunidades de igual risco.  

Castro e Dal Zot (2015, p.112) dizem que “por outro lado, quando existe 

disponibilidade de recursos de capital (próprios ou de terceiros), a custos 
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compatíveis (empresa e mercado) pra investir, dizemos que o projeto tem 

viabilidade financeira”.  

Para Souza (2017, p.10) “a viabilidade econômico-financeira é o estudo 

dos fatores financeiros envolvidos em um negócio, de modo a demonstrar e 

clarificar para o empresário as probabilidades de obtenção de lucro e 

sustentação financeira e econômica do negócio ao longo do tempo”. 

 

4.4  ORÇAMENTO DE CAPITAL 

 

Para Gitman (2010), o orçamento de capital envolve uma abordagem de 

análise de procedimento do valor do dinheiro no tempo, considerando risco e 

retorno e métodos de avaliação de investimentos que visam o crescimento do 

capital da empresa ou dos investidores. 

O mesmo autor acrescenta que existe certo grau de incerteza nas 

decisões referentes ao orçamento de capital.  Também, que esse risco vem de 

previsões de entradas de caixa na maioria das vezes, pois há distintas 

variáveis pertencentes a receitas, despesas e impostos. 

Diante de cenários diferentes, Gitman (2010, p.396) afirma que “a análise 

de cenários constitui outra abordagem comportamental que capta a 

variabilidade das entradas de caixa e dos VPLs. A simulação configura uma 

abordagem estatística que resulta em uma distribuição de probabilidade dos 

retornos dos projetos”.  

 

4.5 ÍNDICES FINANCEIROS 

 

Para Ross et. al. (2000, p. 80) os índices financeiros são “a relação 

determinada á partir das demonstrações financeiras de uma empresa e 

utilizadas para fins de comparação”. 

Abaixo serão apresentados os conceitos de demonstrativo de resultado 

de exercício, fluxo de caixa, valor presente líquido (VPL), taxa interna de 

retorno (TIR), Payback e ponto de equilíbrio. Esses conceitos serão utilizados 

para analisar a viabilidade econômico-financeira da Cafeteria Fitness.  
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4.5.1 Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) 
 

O DRE é um demonstrativo financeiro onde está explicito se houve lucro 

ou prejuízo, em determinado período, nas movimentações de determinada 

empresa e os fatores, receitas e despesas, que ocasionaram os resultados 

positivo ou negativo, Chiavenato (2014). 

No mesmo sentido Silva (2009, p.23) afirma que “o demonstrativo de 

resultado tem a finalidade de mostrar o desempenho da entidade, comparando 

a geração de receita com o esforço para isso. Esta comparação pode ser feita 

por um período, que pode ser um ano, um trimestre ou até mesmo um mês.” 

Para Sanvicente o DRE é um documento elaborado pela empresa onde 

são especificados os resultados das atividades dessa, em determinada 

período, sendo expostas as receitas e despesas da instituição. Abaixo no 

quadro 1 está exemplificado o modelo de DRE elaborado por De Paula. 

 

Quadro 1 – Modelo de Demonstrativo de Resultado de Exercício 
(+) Receita de Vendas 
(-) Dedução de Impostos 
(=) Receita Líquida 
(-) Custos Variáveis 
(=) Margem Bruta 
(-) Despesas Variáveis 
(=) Margem de contribuição 
(-) Gastos com Pessoal 
(-) Despesas operacionais 
(=) EBTIDA 
(-) Depreciação, amortização e exaustão 

(-/+) Outras Receitas ou despesas 
(=) Resultado Operacional 

 Fonte: De Paula (2009) 

 

De Paula acrescenta que o DRE é um documento que oferece uma 

síntese econômica completa das atividades da empresa em determinado 

período, sendo obrigatória sua elaboração anual, entretanto pode ser 

confeccionado mensalmente. O DRE vai demonstrar se houve lucro ou prejuízo 

no final do exercício.  
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4.5.2 Fluxo de Caixa  
 

Para Silva (2009), o fluxo de caixa demonstra as movimentações 

financeiras da empresa em período específico de tempo, podendo ser dia a dia, 

meses, trimestres ou anos. 

Acrescenta Dornelas (2014, p.172), fluxo de caixa “trata-se de uma 

ferramenta estratégica que auxilia o empreendedor no gerenciamento e no 

planejamento das ações que serão tomadas no dia a dia e no futuro da 

empresa”. Ainda sobre o fluxo de caixa, “[...] administrar o fluxo de caixa de 

uma empresa é compilar os dados de entrada e saídas do caixa, (depósitos e 

retiradas) projetados no tempo”.  

Segundo Sanvicente o controle do fluxo de caixa reduz risco de 

desfalque, pode antecipar créditos, assim como evita o atraso no pagamento 

de contas, podendo haver antecipação caso haja desconto, com o objetivo de 

manter maior liquidez do fluxo de caixa. Com a análise do fluxo de caixa o 

empresário terá como verificar se podem efetuar descontos para os clientes, 

parcelar a venda dos produtos ou se precisará contrair um empréstimo para 

honrar as dívidas. 

 
4.5.3 Valor Presente Líquido (VPL) 
 

Segundo Camargo (2019) o VPL é um instrumento de análise de 

investimento de determinado projeto que considera o valor do dinheiro no 

transcorrer do tempo, trazendo ao valor presente um valor futuro, sendo 

considerada a diferença entre receitas e custos para o cálculo desse valor.  

Entretanto, há algumas lacunas que devem ser observadas pelo administrador. 

O VPL, por ser baseado em dados estimados de custos e receitas, é difícil 

prevê-los com exatidão e em investimentos com valores distintos a 

comparação desses, fica prejudicado a utilização do VPL como suporte na 

tomada de decisão. 

Para Sanvicente (1997, p.53) “Valor atua/líquido: diferença entre valor 

atual das entradas e valor atual das saídas, obtida com o uso do custo de 

capital como taxa de desconto”. 
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4.5.4 Taxa Interna de Retorno (TIR) 
 
 Para Camargo (2019), a taxa interna de retorno (TIR) mostra ao 

investidor/empresa a porcentagem de retorno sobre determinado investimento.  

Para Hoji (2017, p.78) a taxa interna de retorno é: 
 

Uma taxa de juros implícita num fluxo de caixa, que, implica sobre os 
pagamentos (saídas de caixa) e recebimentos (entradas de caixa), faz com 
que o valor presente líquido seja zero, isto é, a soma dos pagamentos e a 
soma dos recebimentos tornam-se iguais em valor presente. Ao aplicar a TIR 
sobre cada valor nominal do fluxo de caixa, a soma dos pagamentos fica 
igual à soma dos recebimentos, anulando-se, em qualquer data focal. 

 
Segundo Sanvicente (1997, p.53) ‘’Taxa interna de retorno é a taxa de 

desconto que iguala a zero o valor atual líquido dos fluxos de caixa de uma 

alternativa de investimento’’. Segundo o mesmo autor ela não considera o valor 

do dinheiro no tempo. Sendo assim uma deficiência dessa forma de análise. 

 
4.5.5 Payback  

 
Para Sanvicente (1997) o payback é o tempo de recuperação do 

investimento efetuado em determinada empresa, sendo que esse período pode 

ser compreender meses ou anos. E é a empresa que estabelece em quanto 

tempo o investimento deve ser recuperado. 

No mesmo sentido, Dornelas (2014) afirma que o payback é um método 

de avaliação do tempo necessário para recuperação do capital investido. 

Acrescenta que quanto menor for o período de recuperação do investimento, 

esse fica mais atrativo. Ainda o mesmo autor alerta para duas fraquezas, 

devido o payback basear-se no fluxo de caixa, esse não considera o valor do 

dinheiro no tempo nem o fluxo de caixa após o prazo de payback.  

Souza (2017, p.16) acrescenta: 
 

Método pelo qual se busca prever qual o momento temporal do negócio irá 
ocorrer o ponto de equilíbrio entre investimentos e receitas. Ele visa 
demonstrar qual será o período em que as receitas irão atingir o somatório 
dos investimentos realizados pelo negócio, de acordo com as expectativas 
de fluxo de caixa. 
 

Conforme Castro e Dal Zot, (2015, p.112) “payback, também conhecido 

como prazo de retorno do capital investido, é o período de tempo necessário 
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para que os fluxos de caixa positivos sejam suficientes para igualar o valor do 

investimento”. Ainda segundo os mesmos autores, quanto menor for o prazo de 

retorno do investimento, o projeto torna-se mais atraente e menos arriscado. 

 
4.5.6 Ponto de Equilíbrio  

 
Para Dornelas (2014) há ponto de equilíbrio quando não existe lucro ou 

prejuízo. É quando os valores das receitas oriundas das vendas dos produtos 

são iguais aos dos custos da empresa.  

Segundo Sanvicente (1997) o ponto de equilíbrio está quando as 

receitas operacionais das atividades da empresa são iguais as despesas 

operacionais, ou seja, nulos. Para SEBRAE (2020) o ponto de equilíbrio é 

atingido quando a partir das projeções de vendas as receitas se equivalem aos 

custos de produção da empresa, acrescenta que “é uma importante ferramenta 

de gestão financeira para identificar o volume mínimo de faturamento para não 

gerar prejuízo”.   

 
5 METODOLOGIA 
 
Nesse capítulo será abordada a metodologia que foi utilizada na pesquisa 

realizada. Serão descritos os processos utilizados para analisar a viabilidade 

econômico-financeira para implantação de uma Cafeteria Fitness no município 

de Cachoeira do Sul – RS de acordo com os objetivos propostos no capítulo 

dois. Sendo aqui apresentada a caracterização da pesquisa, técnicas de coleta 

de dados e análise dos dados. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto ao objetivo da pesquisa, esta é classificada como exploratória, 

pois proporciona maior familiaridade com fato pesquisado, sendo possível 

torná-lo mais visível ou auxiliando na construção de novas possibilidades. 

Segundo GIL (2002, p.41) “Seu planejamento é, portanto, bastante flexível de 
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modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao 

fato estudado”.  

Quanto ao procedimento trata-se de um estudo de caso (qualitativo) e 

pesquisa survey (quantitativo). Para Gil (2002) o estudo de caso tem o objetivo 

proporcionar uma visão geral dos fatos investigados ou reconhecer os aspectos 

que influenciam ou são influenciados por esses fatos. Não tem a finalidade de 

fornecer o conhecimento exato sobre determinada amostra. A pesquisa survey 

para Freitas, etc. al. (2000, p.2). “pode ser descrita como a obtenção de dados 

ou informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo 

de pessoas, indicado como representante de um público-alvo, por meio de um 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário”.  

Para Yin (2005, p. 32), o estudo de caso é um “estudo empírico que 

investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no 

qual são utilizadas várias fontes de evidência”. Por se tratar da abertura de 

uma única empresa voltada para a oferta de produtos fitness, na cidade de 

Cachoeira do Sul, se trata de um estudo de caso. 

Referente à natureza da pesquisa, ela está elencada como qualitativa e 

quantitativa. Para Gil (2002) na pesquisa de natureza qualitativa o pesquisador 

constrói aos poucos um esclarecimento lógico do fato ou da situação estudada, 

investigando minuciosamente as partes, as relações entre uma coisa e outra e 

entre as classes em que elas se encontram agrupadas.  

Para Minayo (2002, p. 22) a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. 

Gil (2002, p.92) acrescenta que “nos estudos de natureza quantitativa 

após o tratamento estatístico dos dados, têm-se, geralmente, tabelas 

elaboradas manualmente ou com o auxílio de computadores. Com base na 

análise e na interpretação dessas tabelas é que se procede à redação do 

trabalho [...]”. 
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Para Fonseca (2002, p. 20) a pesquisa quantitativa tem como base: 

 
A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida 
com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 
instrumentos padronizados e neutros. Além disso, a pesquisa 
quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as 
causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. 

 
E para realização desse estudo, a pesquisa de cunho qualitativo foi 

efetuada através de entrevistas informais, essas efetuadas pelo aplicativo 

watsapp e anotações relativas às observações de campo, e na pesquisa de 

natureza quantitativa foi realizado a elaboração de um questionário e planilhas 

de Excel. 

 

5.2  TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Para obter os objetivos propostos neste estudo, as técnicas utilizadas na 

coleta de dados foram às seguintes: aplicação de questionário fechado, 

entrevistas informais e pesquisa bibliográfica. 

Para alcançar o objetivo específico a, de identificar o público-alvo da 

empresa foi elaborado e aplicado um questionário fechado, desenvolvido na 

ferramenta Google Forms1, também para determinar se há interesse dos 

entrevistados em frequentar esse modelo de empreendimento, bem como 

saber quais os motivos o levariam a empresa comprar ou consumir os 

produtos. 

Este questionário encontra-se no apêndice 1, sendo composto por 23 

(vinte e três) perguntas objetivas de múltipla escolha e 1 (uma) pergunta 

subjetiva com intuito de obter informações sobre o público-alvo. Essas 

perguntas são relativas ao perfil dos entrevistados, seus hábitos de consumo e 

o que influência na decisão de compra dos entrevistados. 

Entre as perguntas de múltipla escolha há opções em marcar mais de 

uma alternativa nas seguintes interrogações: número nove (Quais atividades 

você prática?), número doze (Quais refeições você faz em uma 
                                                            
1 Google Forms é um serviço gratuito para criar formulários online. Nele, o usuário pode 
produzir pesquisas de múltipla escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliações em 
escala numérica, entre outras opções. A ferramenta é ideal para quem precisa solicitar 
feedback sobre algo, organizar inscrições para eventos, convite sou pedir avaliações. 
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padaria/cafeteria?),número quinze (Você consome os seguintes produtos?), 

número dezessete (Em quais refeições você consome produtos considerados 

fitness?) número 18 (Quais motivos o levam a consumir produtos fitness?). A 

pergunta de enumero vinte e quatro é subjetiva (Você segue algum 

influenciador digital de Cachoeira do Sul?).  

Esse questionário foi aplicado nos meses de julho a outubro do ano de 

2020, no meio acadêmico e através das redes sociais (Facebook e Whatsapp), 

onde foi obtido um total de 383 respostas. O método survey foi o utilizado para 

obter os dados e as informações dos entrevistados, sendo ele indicado para 

pesquisas onde há aplicação de questionários. A quantidade da amostra foi 

baseada na porcentagem da população de Cachoeira do Sul que é de 83.827 

habitantes conforme censo 2010 do IBGE, sendo obtido o número ideal de 

respondentes utilizando uma margem de erro de 5% com nível de 

confiabilidade de 95%, cálculo feito em site de pesquisa de mercado 

(calculadora online) obtendo-se número mínimo de 383 respondentes. Abaixo 

no quadro 2 é demonstrado o resultado. 

 

Figura 1 - Cálculo para Obtenção da Amostra   

 
  Fonte: Comento (2020) 
 

Sendo que para alcançar o objetivo b, determinar o orçamento de capital 

necessário para implantação do empreendimento foi realizado entrevista 

informal com empreendedor do ramo de padaria e o contabilista da mesma 

empresa, onde foram abordados quais os valores necessários para investir em 
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equipamentos básicos, capital de giro, custos, despesas, alvarás e licenças 

indispensáveis para funcionamento e os impostos e tributos a serem 

recolhidos. Tais entrevistas foram realizadas no mês de julho de 2020, pelo 

aplicativo watsapp. 

Ainda, para complementar as informações obtidas das entrevistas foi 

efetuado pesquisas de mercado dos produtos que serão comercializados na 

empresa, bem como, os equipamentos necessários para o funcionamento e 

demais custos e despesas decorrentes da abertura e funcionamento, para 

complementar as informações adquiridas nas entrevistas. 

No que se refere ao objetivo c, analisar os índices financeiros do 

empreendimento: demonstrativo de resultados do exercício, fluxo de caixa, 

valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback e ponto de equilíbrio. 

Os dados foram calculados através de planilhas do Excel, utilizando as 

informações colhidas das entrevistas e pesquisas bibliográficas efetuadas. 

 

5.3  ANÁLISE DE DADOS 

 

Com base nos resultados obtidos através das técnicas de coletas, os 

dados foram analisados por meio de ferramentas que auxiliam na construção 

de planilhas e gráficos, como o Excel e Google Forms, os quais possibilitaram 

ao autor uma maior e melhor visibilidade das informações. Além disso, eles 

também serão analisados com base na metodologia definida no referencial 

teórico pelos autores, onde as fórmulas de cálculo apontam o parecer favorável 

ou não baseado nas informações do empreendimento. 

Desta forma, após determinado os métodos que foram utilizados no 

presente estudo, foram realizados a aplicação do questionário e realizada as 

entrevistas, bem como o levantamento de dados e informações. Também a 

análise dos índices financeiros, como DRE, Fluxo de caixa, VPL, TIR, Payback 

e Ponto de Equilíbrio, com o objetivo de identificar se o empreendimento possui 

ou não viabilidade econômico-financeira. Para a coleta de dados o 

procedimento adotado respeita a portaria 053/2020 da Reitoria da UERGS. 
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6 RESULTADOS 
 
Neste capítulo será apresentada a análise dos resultados, demonstrada 

com base nos dados obtidos através de questionário, entrevista, pesquisas e 

cálculos, onde será identificado o perfil do público-alvo da empresa, orçamento 

de capital e análise dos índices financeiros. 

  
6.1 PERFIL DO PÚBLICO-ALVO 

 

Na análise do perfil do público-alvo foi aplicado um questionário no 

Google Forms aplicado nas redes sociais (Facebook e WhatsApp) para obter 

as características demográficas e psicográficas dos indivíduos respondentes. 

Essas evidenciadas nos gráficos 1 ao 24, que seguem.  

O gráfico 1 abaixo apresenta o porcentagem dos entrevistados que 

residem na cidade de Cachoeira do Sul. 

 
Gráfico 1: Você reside em Cachoeira do Sul – RS? 

 
        Fonte: Autor (2020) 
 

Entre os 383 entrevistados 326 residem no município (85,1%) e 57 

residem em outras cidades (14,9%).  

No gráfico 2 esta exposto em qual região da cidade de Cachoeira do Sul 

os entrevistados residem. 
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Gráfico 2: Qual região do município você reside? 

 
     Fonte: Autor (2020) 
 
 

Sendo que 137 dos entrevistados responderam que residem na região 

norte da cidade (35,8%); 103 indivíduos residem no centro (26,9%); 75 

indivíduos residem na região sul (19,6%); 21 indivíduos moram no interior 

(5,5%), ou seja, área rural; e 47 indivíduos não moram em nenhuma das 

regiões (12,3%).No gráfico 3 esta exposto o número de indivíduos por gênero. 

 
Gráfico 3: Qual é seu gênero? 

 
    Fonte: Autor (2020) 
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Observa-se no gráfico acima uma proximidade entre os respondentes do 

gênero masculino 208 indivíduos (54,3%) e feminino 174 indivíduos (45,4%), 

prefiro não responder 1 indivíduo (0,3%).  

No gráfico 4 esta a porcentagem de pessoas entrevistadas conforme sua 

faixa etária. 

 
Gráfico 4: Qual sua faixa etária? 

 
         Fonte: Autor (2020) 

 
Entre os entrevistados a 144 pessoas disseram ter entre 26 e 35 

anos(37,6%);112 informaram ter entre 36 e 45 anos(29,2%); 72 disseram ter 

entre 18 e 25 anos (18,8%); 41 informaram ter entre 46 e 55 anos (10,7%); e 

14 têm acima de 55 anos de idade(3,7%).No gráfico 5 os entrevistados 

responderam com quem residem. 
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Gráfico 5: Com quem você reside? 

 
         Fonte: Autor (2020) 

 

Dos 383 entrevistados, 185 residem com filhos e esposo/companheiro(a) 

(48,3%); 69 moram com os pais(18%); 67 residem apenas com 

esposo/companheiro(a) (17,5%); 46 moram sozinhos (12%); e 15 reside com 

namorado(a) (3,9%). 

Quanto à renda dos participantes, esses responderam o que segue no 

gráfico 6 abaixo. 

 

Gráfico 6: Qual sua renda pessoal?

 
         Fonte: Autor (2020) 
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Entre os entrevistados 103 responderam receber entre três e cinco 

salários mínimos (26,9%); 88 recebem entre um e dois salários mínimos (23%); 

80 recebem acima de cinco salários mínimos (20%); 52 recebem entre dois e 

três salários mínimos (13,6%); 44 recebem até um salário mínimo (11,5%); e 

16 responderam não se aplica (4,2%), o que indica não receberem 

remuneração. Abaixo no gráfico 7 está o nível de escolaridade dos 

entrevistados. 

 
Gráfico 7: Qual seu nível de escolaridade? 

 
         Fonte: Autor (2020). 
 

Dos respondentes, 119 indivíduos possuem ensino superior incompleto 

totalizando 31,1%; 98 indivíduos possuem ensino superior completo 

representando (25,6%); 92 indivíduos têm ensino médio completo (24%); 53 

indivíduos possuem pós-graduação (13,8%); 12 possuem ensino fundamental 

completo (3,1%); e 8 possuem ensino médio incompleto(2,1%). 

Também foi questionado sobre com que frequência os entrevistados 

praticam atividades físicas, ilustrado no gráfico 8. 
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Gráfico 8: Com que frequência você pratica atividade física? 

 
         Fonte: Autor (2020). 

 

Dentre os 383 entrevistados, desses 118 indivíduos não praticam 

atividades físicas totalizando 30,8%; 80 indivíduos praticam três vezes por 

semana representando 20,9%; 66 indivíduos praticam uma vez por semana 

representando 17,2%; 62 indivíduos praticam quatro vezes ou mais por 

semana totalizando 16,2%; e 57 indivíduos praticam duas vezes por semana 

completando 19,9%. 

Seguindo com intuito de obter informações acerca das atividades físicas 

foi questionado sobre quais esportes os entrevistados praticam. Esses 

responderam o que segue abaixo no gráfico 9, nessa pergunta os indivíduos 

poderiam marcar mais de uma alternativa.  
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Gráfico 9: Quais atividades físicas você prática? 

 
      Fonte: Autor (2020). 
 

Entre os 383 entrevistados 124 pessoas responderam não praticar 

atividades físicas, totalizando 32,4% dos entrevistados e 259 pessoas praticam 

algum tipo de atividade física distribuídas entre (artes marciais, treinamento 

funcional, futebol, corrida de rua, vôlei, basquete, parkour, musculação, 

ciclismo ou tênis) totalizando 67,6% dos entrevistados. 

Para saber um pouco a respeito dos hábitos de consumo dos 

entrevistados, esses foram questionados sobre suas preferências, expectativas 

e frequência acerca de uma padaria/cafeteria. Os dados obtidos estão 

dispostos nos gráficos 10 a 23 que seguem abaixo. 

No gráfico 10 estão expostos quantas vezes na semana os entrevistados 

frequentam uma padaria/cafeteria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32%

68%

Não praticam atividades
fisicas

Praticam algum tipo de
atividade física



35 
 

 
 

Gráfico 10: Com que frequência você vai a uma padaria/cafeteria? 

 
         Fonte: Autor (2020). 

 
Dentre os indivíduos respondentes 126 indivíduos afirmam frequentar 

uma vez por semana uma padaria/cafeteria representando 32,9%; 90 
indivíduos afirmam não freqüentar esse modelo de estabelecimento totalizando 
23,5%; 82 indivíduos disseram ir duas vezes por semana representando 
21,4%, 59 indivíduos disseram ir três vezes por semana sendo 15,4%; e 26 
indivíduos afirmam ir quatro vezes por semana totalizando 6,8% dos 
entrevistados.No gráfico 11 está exposto a preferência dos entrevistados 
acerca de consumir ou comprar produtos em uma padaria/cafeteria. 
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Gráfico 11: Você vai á padaria/cafeteria para consumir ou para comprar 
produtos?

 
         Fonte: Autor (2020). 
 

Entre os entrevistados 157 indivíduos afirmaram apenas comprar 

produtos em uma padaria/cafeteria representando 41%; 154 indivíduos 

consomem e compram produtos totalizando 40,2%; 45 indivíduos responderam 

não se aplica caracterizando que não se enquadram em nenhuma das opções 

sendo 11,7%; e 27 indivíduos afirmam apenas consumir os produtos em uma 

padaria/cafeteria totalizando 7%. 

O gráfico 12 está representando as respostas dos entrevistados sobre 

quais refeições esses fazem em uma padaria/cafeteria, nessa pergunta o 

indivíduo pôde assinalar mais de uma alternativa. 
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Gráfico 12: Quais refeições você faz em uma padaria/cafeteria? 

 
           Fonte: Autor (2020). 

 
Entre as respostas 146 indivíduos afirmaram não efetuarem refeições em 

uma padaria/cafeteria totalizando 39%; 76 indivíduos fazem outras refeições 

(almoço, lanche entre café da manhã e almoço etc) totalizando 20%; 62 

indivíduos tomam café da tarde equivalente a 17%; 56 indivíduos fazem as 

seguintes refeições: café da manha e café da tarde totalizando 13%; 43 

indivíduos bebem o café da manhã 11%; Entre os entrevistados foi questionado 

o que eles levam em consideração na hora da escolha de uma 

padaria/cafeteria, suas afirmações estão expressas no gráfico 13. 

Gráfico 13: Qual das alternativas abaixo é a mais importante na hora da sua 
escolha em consumir produtos alimentícios em uma padaria/cafeteria?    

 
         Fonte: Autor (2020). 

39%

20%

17%

13%
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Em sua grande maioria, 284 indivíduos responderam ser a qualidade o 

fator de maior relevância na escolha totalizando 74,2%; 35 indivíduos disseram 

ser o atendimento ao cliente equivalente a 9,1%; 26 afirmam ser o preço do 

produto 6,8%; 20 indivíduos a localização 5,2%; 14 indivíduos responderam 

não se aplica 3,7%; e 4 indivíduos ser o estacionamento o fator mais 

importante na hora da escolha do estabelecimento 4%. 

Quanto ao consumo de alimentos considerados fitness os entrevistados 

responderam o que segue expresso no gráfico 14 abaixo. 

 
Gráfico 14: Você consome produtos considerados fitness? Quais?

 
         Fonte: Autor (2020). 
 

Na hora de consumir produtos 184 indivíduos afirmam ingerir produtos 

naturais equivalente a 48%; 141 indivíduos não consomem nenhum dos 

produtos (naturais, orgânicos ou agro-ecológicos) totalizando 36,8%; 46 

indivíduos disseram consumir produtos orgânicos contabilizando 12%; e 12 

indivíduos responderam consumir produtos agro-ecológicos totalizando 3,1%. 

No gráfico que segue os entrevistados responderam se consomem 

produtos sem açúcar, sem glúten ou zero lactose. 
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Gráfico 15: Você consome os seguintes produtos?  

 
         Fonte: Autor (2020). 
 

Grande parcela dos entrevistados 210 indivíduos responderam não ter 

nenhuma restrição equivalente a 54,8%,; 101 indivíduos disseram consumir 

alimentos sem açúcar totalizando 26,4%; 23 indivíduos consomem produtos 

sem lactose totalizando 6%; 15 indivíduos consomem produtos sem açúcar e 

sem glúten equivalente a 3,9%; 13 indivíduos consomem produtos sem glúten 

totalizando 3,4%; 11 indivíduos consomem produtos sem açúcar, sem glúten e 

zero lactose totalizando 2,9%; 5 indivíduos consomem produtos sem açúcar e 

zero lactose totalizando 1,3%; 5 indivíduos consomem produtos zero lactose e 

sem glúten equivalente a 1,3%. 

Na pergunta quantas vezes por semana você consome produtos 

considerados fitness, os entrevistados responderam o que segue abaixo no 

gráfico 16. 
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Gráfico16: Quantas vezes por semana você consome produtos considerados 

fitness? 

 
         Fonte: Autor (2020). 
 

Entre os 383 entrevistados 131 indivíduos responderam não consumir 

produtos considerados fitness equivalente a 34,2%; 70 indivíduos disseram 

consumir cinco ou mais vezes por semana totalizando 18,3%; 59 indivíduos 

consomem três vezes por semana produtos considerados fitness totalizando 

15,4%; 51 indivíduos consomem uma vez por semana equivalente a 13,3%; 39 

indivíduos informaram não se aplica totalizando 10,2%; e 33 indivíduos 

disseram consumir quatro vezes por semana totalizando 8,6%. 

Os entrevistados também responderam em quais refeições consomem 

produtos fitness, conforme segue expresso no gráfico 17 abaixo. 
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Gráfico17: Em quais refeições você consome produtos considerados fitness? 

 
          Fonte: Autor (2020) 

 
Entre os entrevistados,114 indivíduos disseram não consumir produtos 

considerados fitness totalizando 30%; 269 indivíduos afirmam consumir 

produtos considerados fitness em alguma refeição do dia (Café da manhã, café 

da tarde, almoço etc.) equivalente a 70%. 

 

Gráfico 18: Quais os motivos o levam a consumir produtos fitness? 

 
          Fonte: Autor (2020) 
 

Quando perguntados por quais motivos consomem produtos 

considerados fitness dos 383 entrevistados 104 indivíduos informaram não se 

aplica, ou seja, 27% e 279 pessoas afirmaram comer produtos fitness pelos 
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seguintes motivos: emagrecer, condicionamento físico, hábito e/ou prevenção 

de doenças totalizando 73% dos entrevistados. 

No gráfico 19 estão expressos os valores, em moeda corrente, que os 

entrevistados acreditam investir no consumo de produtos considerados fitness. 
 

Gráfico 19: Qual valor por mês você acredita que investe no consumo de 
produtos considerados fitness? 

 
          Fonte: Autor (2020) 
 

Entre os entrevistados 167 disseram investir aproximadamente entre R$ 

25,00 e R$ 50,00 equivalente a 43,6%, 66 indivíduos afirmaram investir entre 

R$ 50,00 e R$ 75,00 totalizando 17,2%; 65 indivíduos responderam investir 

acima de R$ 150,00 totalizando 17%; 47 indivíduos  responderam investir entre 

R$ 75,00 e R$ 100,00  equivalente a 12,3%; 22 indivíduos disseram investir 

entre R$ 100,00 e R$ 125,00 totalizando 5,7%; e 16 indivíduos afirmaram 

investir entre R$ 125,00 e R$ 150,00 equivalente a  4,2% dos entrevistados. 

Em seguida conforme demonstrado no gráfico 20, os entrevistados 

responderam o quanto estão dispostos a investir em produtos considerados 

fitness. 
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Gráfico 20: Quanto você está disposto a investir mensalmente no consumo de 
produtos considerados fitness? 

 
          Fonte: Autor (2020). 

 

Daqueles participantes da pesquisa 122 indivíduos estão dispostos a 

investir entre R$ 25,00 e R$ 50,00 totalizando 31,9%; 71 indivíduos então 

dispostos a investir entre R$ 75,00 e R$ 100,00 equivalente a 18,5%; 65 

indivíduos então dispostos a investir acima de R$ 150,00 totalizando 17%; 64 

indivíduos estão dispostos a investir entre R$ 50,00 e R$ 75,00 equivalente a 

16,7%; e 28 indivíduos estão dispostos a investir entre R$ 125,00 e R$ 150,00 

totalizando 7,3%. 

No gráfico 21 está expressa à porcentagem de produtos fitness de uma 

padaria/cafeteria que os entrevistados disseram ser o ideal para que esses a 

frequentassem. 
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Gráfico 21: Você frequentaria uma padaria/cafeteria que se comercializa? 

 
          Fonte: Autor (2020) 

 

Dos respondentes 185 indivíduos afirmaram que frequentariam uma 

padaria/cafeteria com 50% de produtos fitness totalizando 48,3% dos 

entrevistados; 131 indivíduos disseram que frequentariam tendo disponíveis 

25% de produtos fitness o equivalente a 34,2% dos entrevistados; 42 

indivíduos disseram frequentar com 75% de produtos fitness totalizando 11% 

dos entrevistados; e 25 indivíduos disseram frequentar havendo somente 

produtos fitness equivalente a 6,5% dos entrevistados. 

Quanto aos valores que os entrevistados estariam dispostos a pagar mais 

por um produto considerado fitness, foi levantado o que segue abaixo no 

gráfico 22. 
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Gráfico 22: Quanto você está disposto a pagar a mais por um sanduíche 
considerado fitness? 

 
          Fonte: Autor (2020) 
 

Entre os entrevistados 179 indivíduos estão dispostos a pagar R$ 2,00 a 

mais por um produto fitness totalizando 46,7%; 69 indivíduos estão dispostos a 

pagar R$ 1,00 a mais por um produto fitness totalizando 18% dos 

entrevistados; 62 indivíduos não estão dispostos a pagar mais por produtos 

fitness equivalente a 16,2% dos entrevistados; 47 indivíduos estão dispostos a 

pagar R$ 1,50 a mais por um produto fitness equivalente a 12,3% dos 

entrevistados; e 26 indivíduos estão dispostos a pagas R$ 0,50 a mais por um 

produto fitness equivalente a 6,8% dos entrevistados. 

No gráfico 23 está expresso alguns dos fatores que influenciam os hábitos 

alimentares dos entrevistados. 
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Gráfico 23: Atualmente o que influencia seus hábitos de alimentação? 

 
          Fonte: Autor (2020) 

 

 Conforme demonstrado no gráfico acima o tempo disponível é que mais 

influência nos hábitos alimentares totalizando 61,1%, ou seja, 234 indivíduos; 

76 indivíduos afirmam serem os familiares os influenciadores nos hábitos 

alimentares equivalente a 19,8% dos entrevistados; 26 indivíduos afirmaram 

ser o emprego o fator influenciador da alimentação equivalente a 6,8% dos 

entrevistados; 20 indivíduos disseram serem as redes sociais equivalente a 

5,2%; 14 indivíduos disseram serem os influenciadores digitais os responsáveis 

pelos hábitos alimentares totalizando 3,7%; e 13 indivíduos disseram serem os 

amigos que influenciam seus hábitos totalizando 3,4% dos entrevistados. 
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Gráfico 24: Você segue algum influenciador digital de Cachoeira do Sul 
(blogueiro, youtuber, etc)? Sim ou não? Se Sim, qual(s)? 

 
            Fonte: Autor (2020) 

 
Quando os entrevistados foram perguntados se seguem algum 

influenciador digital do município, 239 indivíduos disseram não seguir 

influenciadores digitais da cidade de Cachoeira do Sul equivalente a 62%, e 

144 indivíduos afirmam que seguem algum influenciador digital (Kallynca  

Mello, Max Rosa, Natali Fortes, Luiza Noronha etc.) do município totalizando 

38% dos entrevistados. 
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6.2 ORÇAMENTO DE CAPITAL  

 

Para Gitman (2010, p.326) “o orçamento de capital é o processo de 

avaliação e seleção de investimentos de longo prazo condizentes com os 

objetivos empresariais de maximizar as riquezas dos proprietários”. Nesses 

investimentos estão relacionados às despesas pré-operacionais, os 

investimentos fixos, capital de giro, bem como os montantes equivalentes aos 

custos fixos e custos variáveis. Sendo todos esses valores necessários para 

que o empreendedor obtenha o valor do orçamento de capital.  

Os dados obtidos nessa seção são oriundos da entrevista com o 

proprietário de uma padaria, bem como um profissional contábil, profissional da 

construção civil, órgãos públicos (Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul e 

Corpo de Bombeiros Militar) e pesquisas efetuadas em lojas com site na 

internet acerca dos valores dos equipamentos necessários para abertura de 

uma padaria/cafeteria.  

 

6.2.1 Características do Empreendimento 
 
O empreendimento é uma micro-empresa optante pelo simples nacional 

que se enquadra em padaria/cafeteria. Onde vão ser servidas bebidas (cafés, 

sucos etc.) e refeições rápidas (pasteis, sanduíches, pães de queijo etc.). A 

empresa estará localizada na Avenida Brasil, n° 1290, no Município de 

Cachoeira do Sul – RS, imóvel com as seguintes características: cozinha, dois 

banheiros, praça de alimentação e espaço para alocação dos produtos a serem 

comercializados no estabelecimento, área entre 100m² a 150m². 

A localização justifica-se pela grande circulação de pessoas e veículos, e 

está próximo a Instituições Bancárias, Redes de Supermercado e 

estabelecimentos comerciais em geral. Haverá três funcionários na empresa 

sendo um confeiteiro responsável pela elaboração dos produtos, um balconista 

que auxiliará o confeiteiro e atenderá os clientes, bem como um atendente que 

atenderá os clientes e efetuará a limpeza do estabelecimento. Restando o 

caixa da empresa para o proprietário.  
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Quanto aos produtos disponíveis para comercialização, serão pastéis, 

sanduíches, pães de queijo, doces (bolos e tortas), pães, cafés, sucos, 

refrigerantes, esses em sua maioria, produzido na empresa. Acrescentado que 

a empresa ofertará a opção delivery, onde será terceirizado o serviço de 

entrega dos produtos sendo repassado esse valor ao consumidor. 

 

6.2.2 Despesas pré-operacionais 
 
Para que a empresa entre em funcionamento são necessários alguns 

investimentos, que invariavelmente são efetuados unicamente para viabilizar 

abertura dela. As despesas são relacionadas à divulgação inicial, legalização, 

estoques iniciais e reformas e adaptações do imóvel locado, sendo expostas no 

quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2 – Despesas Pré-operacionais 
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS 

Descrição Valor 
Divulgação inicial R$ 1.600,00 
Legalização R$ 446,46 
Estoques Iniciais R$ 2.959,84 
Reformas e Adaptações R$ 8.000,00 

 Total  R$ 13.006,30 
  Fonte: Autor (2020) 

 

No quadro acima estão o total das despesas operacionais R$ 13.066,30 

sendo dividida em: divulgação inicial compreendendo divulgação em rádio e 

mídias digitais, R$ 1.600,00 valor obtido através de pesquisa junto a veículos 

de comunicação locais e profissional do setor publicitário; legalização 

compreendendo alvará de localização, alvará sanitário, obtidos na Prefeitura 

Municipal de Cachoeira do Sul; plano de proteção contra incêndio (isento de 

pagamento de taxa para estabelecimento como até 200m² de área) obtido no 

site do Corpo de Bombeiros Militar; constituição da empresa(isento pagamento 

inicial) disponível no site da Junta comercial, industrial e de serviços do Estado 

do Rio Grande do Sul, estas totalizando R$ 446,46. 
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Os estoques iniciais foram previstos baseado na entrevista com o 

empresário e análise de preço de mercado. Abaixo no quadro 3 está 

exemplificado os produtos e valores do estoque inicial. 

 

Quadro 3 – Estoque Inicial 
ESTOQUE DE PRODUTOS 

Descrição Qtd Valor Sub/Total 
Carne Bovina Moída Kg 10 R$ 22,00 R$ 220,00 
Frango 850g 10 R$ 10,29 R$ 102,90 
Queijo Kg 8 R$ 25,00 R$ 200,00 
Temperos 1 R$ 100,00 R$ 100,00 
Pão de sanduíche 25 R$ 3,99 R$ 99,75 
Pão de sanduíche Integral 10 R$ 6,50 R$ 65,00 
Tomate Kg 4 R$ 2,99 R$ 11,96 
Alface Molho 5 R$1,80 R$9,00 
Cebola KG 5 R$4,59 R$ 22,95 
Água Mineral c/gás 500ml 130 R$ 0,89 R$ 115,70 
Água Mineral s/gás 500ml 130 R$ 0,69 R$89,70 
Suco 1,5 l 10 R$ 8,99 R$ 89,90 
Frutas 1 R$250,00 R$250,00 
Cacau em Pó 50% (Kg) 6 R$ 21,00 R$126,00 
Cobertura de chocolate Kg 2 R$ 19,60 R$39,20 
Refrigerante 600ml 104 R$ 2,50 R$ 260,00 
Refrigerante 350ml 78 R$ 1,99 R$ 155,22 
Farinha de Trigo Integral 
5kg 10 R$13,45 R$ 134,50 
Farinha de Trigo Branca 
5Kg 10 R$ 13,45 R$ 134,50 
Ovos (Dúzia) 20 R$  5,48 R$ 109,60 
 Açúcar 5Kg 5 R$ 12,50 R$ 62,50 
Leite Cx 8 R$ 40,68 R$ 325,44 
Sal 3 R$ 2,29 R$6,87 
Café em Pó 500g 10 R$ 11,68 R$116,80 
Nata Balde 3kg 1 R$ 44,10 R$44,10 
Adoçante 100ml 5 R$3,29 R$ 16,45 
Óleo de Soja 900ml 10 R$ 4,19 R$ 41,90 
Requeijão Bisnaga 1,6Kg 1 R$ 9,90 R$ 9,90 

TOTAL  R$ 2.959,84  
  Fonte: Autor (2020) 

 

Ainda para obter os valores necessários as reformas e adaptações, foi 

efetuado orçamento com um profissional da construção civil chegando ao valor 
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aproximado de R$ 8.000,00. Os valores referentes ao estoque inicial e 

reformas foram orçados no período de agosto do ano de 2020 antes das 

constantes elevações de preço dos produtos de materiais de construção e 

alimentícios.  

 

6.2.3 Investimentos Fixos 
 
Para o funcionamento da empresa são necessários máquinas, 

equipamentos, móveis e utensílios que são essenciais na elaboração dos 

produtos e atendimento ao cliente, sendo dito por Dodabela (2006) como 

considerados investimentos fixos. Dessa forma demonstrados nos quadros 4 e 

5 abaixo. 

 

 
Quadro 4 – Máquinas e Equipamentos 

(continua) 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

DESCRIÇÃO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 
Computador 1 R$1.313,10 R$1.313,10 
Roteador Wifi 1 R$189,00 R$189,00 

Amassadeira Industrial (25g) 1 R$ 8.040,00 R$8.040,00 
Impressora Multifuncional 1 R$ 349,00 R$ 349,00 

Máquina de Cartão 1 R$ 50,00 R$ 50,00 
Máquina de Cartão (Banrisul) 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

Impressora nota fiscal 1 R$ 272,00 R$272,00 
Suporte de TV 1 R$ 35,00 R$35,00 

Smart TV "32" Panasonic 1 R$989,00 R$ 989,00 
Telefone Fixo 1 R$ 39,00 R$39,00 

Telefone Móvel 1 R$618,00 R$ 618,00 
Ar-Condicionado 12BTUS Q/F 2 R$ 1.349,00 R$ 2.698,00 

Freezer Vertical (Consul) 1 R$1.403,91 R$ 1.403,91 
Geladeira (Consul) 1 R$1.247,00 R$ 1.247,00 

Expositor de Bebidas (Venax) 1 R$ 2.204,91 R$ 2.204,91 
Expositor Refrigerado 1 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00 

Expositor Quente 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 
Expositor Seco 1 R$1.034,00 R$ 1.034,00 
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(continuação) 
Cafeteira (Marchesoni) 1 R$679,99 R$ 679,99 
Batedeira Planetaria 1 R$322,91 R$ 322,91 

Processador de Alimentos 1 R$218,40 R$ 218,40 
Liquidificador Industrial 2 L 1 R$ 252,49 R$252,49 

Fritadeira Elétrica 1 R$284,90 R$284,90 
Forno Microondas 1 R$403,20 R$ 403,20 

Forno Elétrico 1 R$466,50 R$ 466,50 
Exaustor 1 R$159,90 R$159,90 

Fogão Industrial 1 R$ 698,40 R$ 698,40 
Fogão Cozinha 1 R$449,10 R$449,10 

Balança de Precisão 1 R$ 268,79 R$268,79 
Botijão de Gás 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Total R$ 30.876,50 
 Fonte: Autor (2020) 

 

Quadro 5– Móveis e Utensílios 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO TOTAL 
Mesa Inox 1  R$ 450,00   R$450,00  
Cadeira Escritório 1  R$ 205,00   R$ 205,00  
Mesa Madeira 5  R$ 80,00   R$ 400,00  
Cadeira Madeira 20  R$ 50,00   R$ 1.000,00  
Balcão 1  R$ 1.000,00   R$ 1.000,00  
Copos Suco 200ml 25  R$ 10,50   R$ 262,50  
Balcão do caixa 1  R$ 1.000,00   R$ 1.000,00  
Prato Médio 25  R$ 5,00   R$ 125,00  
Porta Guardanapos 10  R$ 19,90   R$ 199,00  
Talheres 100  R$ 5,00   R$ 500,00  
Xícaras c/ Pires 25  R$ 6,82   R$ 170,50  
Armário  2  R$ 239,00   R$ 478,00  
Pia Inox 1  R$139,00   R$ 139,00  
Vassoura 1  R$ 15,00   R$ 15,00  
Rodo 1  R$ 15,00   R$ 15,00  
Balde 1  R$ 8,00   R$ 8,00  
Lixeira Banheiro 2  R$ 35,90   R$ 71,80  
Lixeira Cozinha 60L 2  R$ 49,50   R$ 99,00  
Jogo de Panelas 1  R$254,90   R$ 254,90  

Total  R$ 6.392,70  
  Fonte: Autor (2020) 
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Ao analisar os quadros acima, verificou-se a necessidade maior de 

investimento em equipamentos para confecção dos produtos que serão 

vendidos e equipamentos de suporte administrativo totalizando o valor de R$ 

30.876,50, sendo que móveis e utensílios foram orçados no valor de R$ 

6.392,70. 

Todas as informações descritas nos quadros 4 e 5 acima foram 

levantadas através da entrevista realizada com o proprietário de uma padaria, 

onde o mesmo explicou os principais equipamentos necessários para abertura 

e funcionamento desse tipo de empreendimento. Também foi realizada uma 

pesquisa de mercado para obter os valores dos equipamentos, em sites de 

empresas especializadas, para complementar as informações repassadas pelo 

empresário. 

 
6.2.4 Capital de Giro 
 
Segundo Dodabela (2006) o capital de giro é necessário para cobrir os 

gastos operacionais iniciais para colocar a empresa em funcionamento, 

compreendendo aluguel do imóvel, pró-labore, salários e encargos dos 

funcionários, água, luz, contador etc. Assim especificados no quadro 6 abaixo.  

Para obtenção do valor do capital de giro foi considerado os custos fixos 

mensais que foram calculados em R$ 12.484,34. Abaixo no quadro 6 está 

expresso o valor do capital de giro. 

 

Quadro 6 – Capital de Giro 
CAPITAL DE GIRO  

 R$ 12.484,34   R$ 31.210,86  
  Fonte: Autor (2020) 

 

O capital de giro foi orçado em R$ 31.210,86 para que empresa 

permanecesse em funcionamento por aproximadamente dois meses e meio 

sem obter receita. Foi efetuado o arredondamento do valor para R$ 32.000,00 

de capital de giro. 
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6.2.5 Custos Fixos 
 
 Para Dodabela (2006) os custos fixos estão relacionados ao pleno 

funcionamento da empresa, esses não são proporcionais ao número de 

produtos produzidos, independente do quanto será vendido tais valores devem 

ser desembolsados ao final de cada período (quinzena, mês, ano).  Exemplos: 

aluguel, condomínio, água, luz, telefone, salários etc. Esses custos são 

demonstrados nos quadros  a seguir. Ainda nos quadros 9, 10, 11 e 12 estão 

especificados como foi encontrado cada custo fixo específico.  
 

Quadro 7 – Custos Fixos 
CUSTOS FIXOS 

Descrição Valor 
Despesas Administrativas  R$ 4.114,16  
Salários e encargos  R$ 7.459,61  
Marketing   R$ 600,00  
Depreciação Mensal  R$ 310,58  

Total Mensal  R$ 12.484,34  
Total Anual  R$ 149.812,12  

 Fonte: Autor (2020) 
 

Para obter o valor necessário de investimento inicial R$ 82.275,50 foi 

simulado um empréstimo junto à instituição bancária com uma taxa de juros de 

1% ao mês em 24 parcelas iguais no valor de R$4.319,42, acrescido de seguro 

mensal no valor de R$ 72,00 totalizando R$ 105.394,00em 24 parcelas de R$ 

4.391,42. Valor inserido no fluxo de caixa da empresa e exposto no quadro 9 

abaixo. 

 
Quadro  8 – Total do Financiamento 
TOTAL DO FINANCIAMENTO  

24 MESES SEGURO MENSAL 
TOTAL 

MENSAL 
 R$ 4.319,42   R$ 72,00   R$ 4.391,42  

Total   R$105.394,00  
Fonte: Autor (2020) 

 
As despesas administrativas compreendem as contas de aluguel, água, 

luz, contador, telefone, internet, renovação de alvará, material de limpeza e 
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material de expediente totalizando uma despesa mensal de R$ 4.114,16 e 

anual de R$ 49.370,00, essas demonstradas no quadro 9 abaixo. 

 
Quadro 9  – Despesas Administrativas 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
Descrição Valor Mensal Valor Anual 

Aluguel  R$1.500,00   R$ 18.000,00  
Água  R$ 150,00   R$ 1.800,00  
Luz  R$ 1.200,00   R$ 14.400,00  
Contador  R$ 500,00   R$ 6.000,00  
Telefone   R$ 120,00   R$ 1.440,00  
Internet  R$79,00   R$948,00  
Renovação de Alvará  R$ 15,16   R$ 182,00  
Material de Limpeza  R$ 100,00   R$ 1.200,00  
Material de Expediente  R$ 450,00   R$ 5.400,00  
Total  R$ 4.114,16   R$ 49.370,00  
Fonte: Autor (2020) 

 

Ainda somados nos custos fixos estão os salários dos funcionários, 

encargos trabalhistas e pró-labore do proprietário, esses especificados no 

quadro 10 abaixo. 

 

Quadro 10 – Salários e Encargos 
DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS 

    Despesa Mensal Despesa Anual 
Descrição Qtd Salário Mensal Encargo Mensal Total Mensal Total Anual 

Atendente 1  R$1.162,40   R$485,53   R$1.647,93   R$19.775,21  
Balconista 1  R$ 1.118,69   R$467,28   R$1.585,97   R$19.031,60  
Confeiteiro 1  R$ 1.414,76   R$ 590,95   R$ 2.005,71   R$24.068,46  
Pró-labore 1  R$2.000,00   R$ 220,00   R$ 2.220,00   R$26.640,00  

TOTAL  R$ 7.459,61  R$89.515,28  
 Fonte: Autor (2020) 

 
Assim os valores mensais dos salários e encargos são de R$ 7.459,61, 

totalizando um custo anual de R$ 89.515,28. Para obtenção dos desses 

valores foram efetuadas pesquisas em sites da internet sendo eles: Guia 

Trabalhista (2020), Jornal Contábil (2020) e Salários (2020). 

A porcentagem utilizada para calcular os encargos do pró-labore do 

proprietário foi de 11% para o INSS com base no valor a ser recebido. Já para 
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os funcionários foram utilizadas as taxas de 8,33% para 13°Salário, 11,11% 

para férias, 8% para FGTS, 4% para FGTS/Provisão de Multa para Rescisão, 

2,33% para previdenciário sobre 13º e férias, e por fim 8% de INSS. Além 

disso, cabe lembrar que todas as porcentagens utilizadas acima foram 

utilizadas de acordo como regime do Simples Nacional. 

Para Dodabela (2006, p.261) “depreciação é um procedimento que define 

um valor que a empresa reconhece como perda, por desgaste, dos recursos 

utilizados. Para cada recurso é estipulado um percentual de perda por ano, 

conforme previsão de durabilidade e vida útil”. Assim a depreciação de 

máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, esses exemplificados nos 

quadros 4 e 5, estão especificados no quadro 11. 

 
Quadro 11 - Depreciação 

DEPRECIAÇÃO 

Descrição 

Vida 
Útil 

(anos) Valor Mensal Anual 
Máquinas e equipamentos 10  R$30.876,50   R$ 257,30   R$3.087,65  
Móveis e utensílios 10  R$ 6.392,70   R$ 53,27   R$ 639,27  

TOTAL  R$ 310,58   R$ 3.726,92  
 Fonte: Autor (2020) 

 
Ainda há valores referente à divulgação inicial da empresa, restando às 

despesas de marketing mensais em R$ 1.600,00, especificados no quadro 12. 

 
Quadro 12 – Marketing 

DIVULGAÇÃO INICIAL 
Descrição Valor 

Rádio   R$ 600,00  
Mídias digitais  R$ 1.000,00  

Total  R$1.600,00  
  Fonte: Autor (2020) 

 

Os valores foram orçados com profissionais da área e veículo de 

comunicação local para investimento na divulgação. Sendo que no rádio a 

divulgação no valor de R$ 600,00 compreende a exposição da empresa duas 

vezes ao dia durante os sete dias da semana. Nas mídias digitais compreende 
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a atualização das campanhas promocionais e divulgação da empresa nos 

meios digitais online, sito (facebook e instagram).  

Após analisar todos os custos fixos do empreendimento em estudo 

mensalmente e anualmente, é necessário também calcular os custos variáveis. 

Contudo, para obtermos os valores referentes a estes, é necessário realizar 

antes um planejamento de vendas com a construção de cenários realistas, 

otimistas e pessimistas do empreendimento. 

 
6.2.6 Planejamento de Vendas 

 
Para viabilizar o projeto, é importante calcular a receita que deverá ser 

oriunda das vendas dos produtos, e a previsão de vendas e estoques foram 

discutidas com o empresário durante a entrevista. Também as vendas estão 

relacionadas aos horários de abertura da empresa para atendimento ao cliente, 

sendo os horários de atendimento assim serão divididos: das 07:00 as 12:15 

pela manhã e 14:15 as 20:00 de segunda-feira aos sábados e aos domingos 

das 08:00 as 12:15 pela manhã e das 15:00 as 19:00 a tarde, sendo os 

horários sujeitos a mudanças conforme fluxo de cliente no estabelecimento.  

Ainda, para não exceder a jornada de trabalho de cada colaborador, 

esses vão cumprir horários distintos do de funcionamento da empresa, em 

forma de revezamento.  

Para o planejamento de vendas do empreendimento será utilizada como 

base a entrevista realizada com o dono do estabelecimento, o qual informou 

valores referentes a estoque e períodos para compra de insumos, como 

também sobre a quantidade de vendas realizadas durante o mês. Quando a 

compra da matéria prima necessária para elaboração dos produtos, essa deve 

ser feita semanalmente com exceção das bebidas prontos, essas podem ser 

compradas mensalmente, ou conforme houver necessidade de reposição. 

Dessa forma no quadro 13 abaixo está exemplificado o faturamento mensal 

estimado para o primeiro mês de funcionamento. 
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Quadro 13 – Faturamento Mensal 
FATURAMENTO MENSAL 

PRODUTO 

 ESTIMADA 
DE VENDA 

(un) 

PREÇO 
POR 

UNIDADE SUBTOTAL 
Pastel Assado  350 R$ 5,00 R$ 1.750,00 
Pastel Frito 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00 
Bolinho de batata Doce 350 R$ 3,00 R$ 1.050,00 
Sanduíche Natural 120 R$  5,00 R$ 600,00 
Salada de Frutas 150 R$ 4,00 R$ 600,00 
Água com Gás 100 R$ 3,00 R$ 300,00 
Água sem Gás 100 R$ 3,00 R$ 300,00 
Refrigerante 600ml 104 R$ 5,00 R$ 520,00 
Refrigerante 350ml 78 R$ 3,50 R$ 273,00 
Suco Natural 200ml 180 R$ 4,00 R$ 720,00 
Café  450 R$ 3,00 R$1.350,00 
Bolo Fit  350 R$ 10,00 R$ 3.500,00 
Pão de Queijo 250 R$ 3,00 R$ 750,00 
Bolo Confeiteiro (Kg) 20 R$ 32,00 R$ 640,00 
Salgados (Kg) 35 R$ 29,90 R$ 1.046,50 
Pão francês(Kg) 60 R$ 9,90 R$ 594,00 
Doce Confeiteiro (kg) 15 R$32,00 R$ 480,00 
Doces Fit (Kg) 12 R$35,00 R$ 420,00 

TOTAL R$17.393,50  
Fonte: Autor (2020) 

 
Dessa forma os cenários foram elaborados baseados no faturamento 

estimado do primeiro mês de funcionamento da empresa, sendo esse valor de 

R$ 17.383,50.  Segundo o empresário entrevistado ele não percebe variação 

significativa nas vendas durante o ano mantendo-se similar em todos os 

meses. 

Assim, com base nos dados descritos acima no quadro 13 será 

apresentado a seguir nas figuras 2 a 16, os cenários de vendas, realista, 

otimista e pessimista do empreendimento em estudo pelo período de cinco 

anos, considerando a capacidade de uso. 
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Figura 2 – Cenário Realista Ano 1. 

 
 Fonte: Autor (2020) 
 

Figura 3  – Cenário Realista Ano 2. 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Figura 4 – Cenário Realista Ano 3.

 
Fonte: Autor (2020) 
 

Figura 5 – Cenário Realista Ano 4. 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Figura 6 – Cenário Realista Ano 5. 

 
Fonte: Autor (2020) 
 

Figura 7 – Cenário Otimista Ano 1. 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Figura 8 – Cenário Otimista Ano 2. 

 
Fonte: Autor (2020) 
 

Figura 9 – Cenário Otimista Ano 3. 

Fonte: Autor (2020) 
 

. 
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Figura 10 – Cenário Otimista Ano 4. 

 
Fonte: Autor (2020) 

 
Figura 11 – Cenário Otimista Ano 5. 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Figura 12 – Cenário Pessimista Ano 1. 

 
Fonte: Autor (2020) 
 

Figura 13 – Cenário Pessimista Ano 2. 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Figura 14 – Cenário Pessimista Ano 3. 

 
Fonte: Autor (2020) 
 
 

Figura 15 – Cenário Pessimista Ano 4. 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Figura 16 – Cenário Pessimista Ano 5. 

 
Fonte: Autor (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
 

No cenário realista, presume-se ter o valor mais próximo da realidade, a 

capacidade de uso inicia com 20% e atinge no décimo mês de funcionamento 

seu ápice com 70% mantendo nos dois últimos três meses do primeiro ano. No 

segundo ano e os demais analisados em todos os cenários, o empreendimento 

manteve o valor de vendas do mês de outubro do primeiro ano. Observou-se 

ainda que a empresa deste o primeiro mês de funcionamento vai operar com 

uma receita bruta positiva, mesmo essa sendo muito baixa e não cobrindo 

todas as despesas da empresa, entretanto não obtendo o valor necessário 

para pagar seu investimento inicial. 

No cenário otimista, a capacidade de uso inicia com 20%, mantendo a 

porcentagem inicial do cenário realista atingindo sua a máxima de 85% nos 

dois últimos meses do primeiro ano analisado. Neste cenário, o 

empreendimento torna-se bem atrativo, pois a partir do décimo primeiro mês de 

funcionamento sua receita bruta eleva-se consideravelmente, contribuindo para 

o pagamento do financiamento utilizado. 

Ainda, no cenário pessimista a capacidade de uso inicia-se em 10%, as 

vendas do primeiro mês são iguais as do cenário realista, atingindo a 

capacidade máxima de 55% no mês de Janeiro do segundo ano de 

funcionamento, entretanto, mesmo com a redução das vendas considerável a 

receita bruta continua positiva. 

No quadro 14 abaixo, estão demonstrados os valores referentes ao total 

de receita bruta de acordo com cada cenário apresentado durante o período 

dos cinco primeiros anos de funcionamento. Considerando o crescimento ou 

decréscimo da capacidade de uso referente aos cenários analisados. 

 



68 
 

 
 

Quadro 14 – Receita Bruta Anual por Cenário 

Fonte: Autor (2020) 

 
Conforme exposto no quadro 14 a receita bruta do primeiro no será de R$ 

235.391,23 e nos anos seguintes essa ficará em R$ R$ 274.398,92 valores 

obtidos do valor das vendas subtraído, o custo de produção considerando a 

capacidade de uso do empreendimento. Na subseção a seguir serão 

apresentados os custos do empreendimento, considerando o cenário realista. 

 
 
 

DESCRIÇÃO/CENÁRIO  
ANO 1 
OTIMISTA REALISTA PESSIMISTA 

Valor de Vendas Anual  R$ 313.952,68   R$ 304.386,25   R$ 257.423,80  

Custo de Produção Anual  R$ 71.163,44   R$ 68.995,02   R$ 58.350,08  

Receita Bruta  R$ 242.789,24   R$ 235.391,23   R$ 199.073,72  

DESCRIÇÃO/CENÁRIO  
ANO 2 
OTIMISTA REALISTA PESSIMISTA 

Valor de Vendas Anual  R$ 386.135,70   R$ 354.827,40   R$ 323.519,10  

Custo de Produção Anual  R$ 87.525,12   R$80.428,48   R$ 73.331,85  

Receita Bruta  R$ 298.610,58   R$ 274.398,92   R$ 250.187,25  

DESCRIÇÃO/CENÁRIO  
ANO 3 
OTIMISTA REALISTA PESSIMISTA 

Valor de Vendas Anual  R$ 386.135,70   R$ 354.827,40   R$ 323.519,10  

Custo de Produção Anual  R$87.525,12   R$80.428,48   R$ 73.331,85  

Receita Bruta  R$ 298.610,58   R$ 274.398,92   R$ 250.187,25  

DESCRIÇÃO/CENÁRIO  
ANO 4 
OTIMISTA REALISTA PESSIMISTA 

Valor de Vendas Anual  R$ 386.135,70   R$ 354.827,40   R$ 323.519,10  

Custo de Produção Anual  R$ 87.525,12   R$ 80.428,48   R$ 73.331,85  

Receita Bruta  R$ 298.610,58   R$ 274.398,92   R$ 250.187,25  

DESCRIÇÃO/CENÁRIO  
ANO 5 
OTIMISTA REALISTA PESSIMISTA 

Valor de Vendas Anual  R$ 386.135,70   R$ 354.827,40   R$ 323.519,10  

Custo de Produção Anual  R$ 87.525,12   R$ 80.428,48   R$ 73.331,85  

Receita Bruta  R$ 298.610,58   R$ 274.398,92   R$ 250.187,25  
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6.2.7 Custos Variáveis  
 
Para Dodabela (2006) os custos variáveis estão relacionados aos 

produtos produzidos ou serviços prestados, esses são proporcionais a 

produção da empresa, ou seja, quanto mais é produzida maior será o custo de 

produção. Abaixo está demonstrados no quadro 15 os custos variáveis 

mensais e no quadro 16 o custo total anual, baseado no primeiro mês de 

funcionamento do negócio, considerando o cenário realista exemplificado no 

gráfico 1 anteriormente visto. 

 
Quadro 15 – Custo Variável Mensal 
CUSTO VARIÁVEL MENSAL 

Descrição Valor 
Custo de Produção  R$            2.959,84  
Imposto Receita Bruta mensal  R$                982,73  

Total  R$            3.942,57  
Fonte: Autor (2020) 

 
Acrescentando que os valores expressos são decorrentes da entrevista 

com o proprietário de uma padaria que forneceu as informações referentes às 

vendas e custos para alcançá-las, sendo assim, possível estimar os valores 

descritos. Já o valor dos impostos tem como base a receita bruta anual, 

disposta também do cenário realista do planejamento de vendas, os quais 

estão de acordo com o regime do Simples Nacional no setor de comércio, 

utilizando uma porcentagem de 5,65% ao ano, baseado em dados fornecidos 

pelo site do SEBRAE (2019). 

O cálculo do imposto foi realizado com a taxa de 5,65% para o Simples 

Nacional no segmento de Comércio, no qual inclui impostos da união com a 

3,73% que inclui IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, e CPP; para o estado a 

contribuição de 1,92% de ICMS; e 0% para impostos municipais. Valores 

calculados considerando a receita bruta do cenário realista. 
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6.2.8 Custos Totais  
 
Com base nos cálculos anteriores de custos fixos e custos variáveis 

chegasse ao custo total do empreendimento conforme observado no quadro 16 

abaixo. 

Quadro 16 – Custo Total Ano 1 
CUSTO TOTAL NO ANO 1 

Custos Fixos  R$ 149.812,12  
Custos Variáveis  R$ 47.310,87  

Total  R$ 197.122,99  
Fonte: Autor (2020) 

 
Assim, o custo total do primeiro ano de funcionamento da empresa 

totalizou R$ 197.122,99, valor de certa forma elevado e para o empreendedor 

decidir qual decisão tomar deve-se calcular os índices financeiros, que serão 

mencionados no item 6.3 índices financeiros. 

 

6.3 INDICES FINANCEIROS 

 

Após realizar todos os cálculos referentes ao investimento inicial, custo 

fixo e variáveis, e levantamento das receitas e despesas durante os períodos 

analisados, é possível calcular os índices financeiros do empreendimento. 

Nesta subseção serão apresentados os índices financeiros, os quais foram 

calculados e analisados a partir da planilha eletrônica Microsoft Office Excel. 

Com base nos cálculos feitos anteriormente é possível realizar o DRE do 

primeiro ano de funcionamento da empresa, conforme podemos ver no quadro 

17 abaixo. 

 
Quadro 17 – Demonstração de Resultado do Exercício 

(continua) 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Operação Discriminação  ANO 1 
(+) Receita de Vendas  R$ 208.722,00  
(-) Dedução de Impostos  R$11.792,79  
(=) Receita Líquida  R$ 196.929,21  
(-) Custos Variáveis  R$ 47.310,87  
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(continuação) 
(=) Margem Bruta  R$149.618,33  
(-) Despesas operacionais  R$149.812,12  

(-/+) Outras Receitas ou despesas 0 
(=) Resultado Operacional -R$ 193,78  

  Fonte: Autor (2020) 
 
Analisando o DRE do primeiro ano do empreendimento, observa-se 

resultado operacional negativo de R$ 193,78, valor esse considerado baixo e 

há perspectiva do crescimento das vendas no segundo ano de funcionamento 

fato que se confirmado trará resultado positivo nesse período.  Cabe salientar 

que os tributos federais, estaduais e municipais tais como: Imposto de Renda 

de Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social – COFINS etc., não foram inclusos no cálculo devido já estarem 

enquadrados nas deduções de impostos do Simples Nacional.  

Após a elaboração do DRE é necessário também elaborar o fluxo de 

caixa do empreendimento, no qual será possível identificar se ela possui 

excedente ou escassez de caixa durante o período analisado, sendo um fator 

muito importante para o planejamento e a tomada de decisão de uma empresa, 

conforme o SEBRAE (2018). 

A seguir serão demonstrados os fluxos de caixa do primeiro ao quinto ano 

de funcionamento do empreendimento com base no cenário realista, conforme 

podemos ver nas figuras 17, 18, 19, 20 e 21 abaixo. 
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Figura 17 – Fluxo de Caixa Ano 1 

Fonte: Autor (2020) 
Figura 18 – Fluxo de Caixa Ano 2 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Figura 19 – Fluxo de Caixa Ano 3 

 
Fonte: Autor (2020) 

Figura 20 – Fluxo de Caixa Ano 4 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Figura 21 – Fluxo de Caixa Ano 5 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Ao analisar o fluxo de caixa percebe-se que a partir do quinto mês 

de funcionamento esse está positivo obtendo retorno já no primeiro ano 

de abertura da empresa. Cabe salientar que o investimento inicial de R$ 

105.394,00 foi dividido em vinte e quatro parcelas iguais, sendo incluído 

nos dois primeiros anos de fluxo de caixa.  

Assim quitado o investimento inicial, foi considerado um valor de R$ 

12.000,00 no terceiro ano de funcionamento, para reinvestir (reformas e 

adaptações). Esse valor foi dividido pelo período de doze meses para ser 

incluído no fluxo de caixa, totalizando uma parcela de R$ 1.000,00.  

Abaixo nos quadros 18 e 19 foi calculado o VPL, TIR e Payback do 

empreendimento considerando o investimento inicial de R$ 105.394,00 e 

uma taxa de desconto de 5%. 

 
Quadro 18 – Cálculo de VPL, TIR e PAYBACK 

Ano Fluxo de caixa Fluxo caixa descontado (VP) Saldo (VP Acumulado) 
0 -R$ 105.394,00  -R$ 105.394,00 -R$ 105.394,00 
1  R$ 36.609,03  R$ 34.865,74 -R$ 70.528,26 
2  R$ 112.225,75  R$ 101.792,06 R$ 31.263,80 
3  R$ 228.539,46  R$ 197.420,98 R$ 228.684,78 
4  R$ 356.853,18  R$ 293.583,99 R$ 522.268,78 
5  R$ 485.166,90  R$ 380.140,96 R$ 902.409,74 

  Fonte: Autor (2020) 
 
 

Quadro 19– VPL, TIR e PAYBACK 
Soma VPs (ano 1 a 5) R$ 1.007.803,74 
Valor Presente Liquido - VPL R$ 902.409,74 
Taxa Interna de Retorno - TIR 105% 
PAYBACK  2,70  

  Fonte: Autor (2020) 
 

No que se refere ao VPL ele foi calculado levando em consideração os 

cinco anos do fluxo de caixa e uma taxa de desconto de 5%. Ao analisar o 

quadro acima, verificamos que no empreendimento em questão o VPL será 

positivo com o valor de R$ 902.409,74, assim, o projeto deve ser aceito, pois 

todos os valores onde o VPL>0 representa que o empreendimento é viável, 

conforme Gitman (2010). 

Ainda referente à TIR do empreendimento, obteve-se uma taxa positiva, 

conforme exposto no quadro acima, sendo ela de 105%,dessa forma o projeto 
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deve ser aceito, pois o valor da TIR é maior do que o valor de custo de capital 

do empreendimento, tendo um retorno em um curto período conforme é dito 

por Gitman (2010). O cálculo foi realizado com base nos cinco anos do fluxo de 

caixa e mais o valor de investimento inicial do empreendimento. Além disso, 

análise da TIR complementa a do valor presente líquido, refletindo nos 

rendimentos reais proporcionados pelo investimento em um determinado 

período. 

Quanto ao payback, podemos visualizar pelo quadro 19 que o período 

necessário para a recuperação do valor investido será de 2,7 anos, sendo este 

um período consideravelmente viável para uma empresa de pequeno porte que 

está começando a atuar no ramo, conforme é dito por Ross et. al. (2000). 

A seguir no quadro 20 será demonstrado o ponto de equilíbrio do 

empreendimento, ou seja, valor que a empresa deve obter para ter lucro 

operacional igual à zero. 

 

Quadro 20 – Ponto de Equilíbrio 
PONTO DE EQUILIBRIO ECONÔMICO 

OPERAÇÃO DISCRIMINAÇÃO ANO 1 
(+) Receita de vendas R$ 208.722,00  
(-) Custo variável  R$ 47.310,87  
(=) Margem de Contribuição  R$ 161.411,13  
(=) Margem de Contribuição 77,33% 
(/) Custo Fixo  R$ 149.812,12  
(=) Ponto de equilíbrio anual  R$ 193.730,92  
(=) Ponto de equilíbrio mensal  R$ 16.144,24  

  Fonte: Autor (2020) 
 

No quadro acima foi calculado o valor do ponto de equilíbrio, para obtê-lo 

é necessário encontrar a margem de contribuição que é de R$ 161.411,13 ou 

77,33% da receita bruta e depois dividir os custos fixos pela porcentagem 

encontrada. Este índice corresponde ao nível de faturamento que uma 

empresa deve ter para cobrir seus custos e atingir o lucro operacional igual a 

zero. 

Dessa forma, o empreendimento em estudo atingira seu ponto de 

equilíbrio mensal com faturamento de R$ 16.144,24 e anual de R$ 193.730,92. 

Assim a empresa terá lucro já no primeiro ano de funcionamento, pois seu 

faturamento anual é maior que o valor encontrado como ponto de equilíbrio, 
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demonstrado no quadro 20 e conforme Dodabela (2006) onde se o valor do 

faturamento for acima do ponto de equilíbrio a empresa terá lucro, já se for 

abaixo dele à empresa terá prejuízos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente estudo teve como objetivo principal analisar a viabilidade 

econômico-financeira para implantação de uma padaria/cafeteria fitness no 

município de Cachoeira do Sul – RS, essa análise é imprescindível para 

tomada de decisão do investidor. Para que os resultados do estudo fossem 

obtidos foram utilizados os seguintes de métodos: pesquisas bibliográficas e 

digitais, aplicação de questionários e entrevistas. 

Para identificar o perfil do público-alvo que será usuário do 

empreendimento foi aplicado um questionário fechado, no qual através deste 

descobrimos que o perfil das pessoas entrevistadas foi de ambos os gêneros, 

que em sua maioria residem no município, os quais possuem uma faixa etária 

de 18 a 45anos, casados e com filhos, uma renda pessoal de dois a cinco 

salários mínimos, que já frequentam para consumir e comprar produtos em 

uma padaria,e tem seus hábitos alimentares influenciados pelo tempo 

disponível.  

Ainda estão dispostos a pagar a mais por um produto considerado fitness 

em sua maioria entre R$ 1,00 a R$ 2,00. E a grande parte dos entrevistados 

prática alguma atividade física. 

No que tange ao aspecto econômico-financeiro para a abertura da 

empresa será necessário o investimento de R$ 105.394,00, para cobrir os 

gastos com despesas pré-operacionais, investimento inicial e capital de giro. 

Também foram analisados os custos fixos e variáveis, durante o primeiro ano 

de funcionamento sendo eles respectivamente R$ 149.812,12 e R$ 47.310,87 

esses somados totalizam um custo total anual de R$ 197.122,99. 

Ainda foram calculados os valores estimados e foi projetado o 

faturamento da empresa ao longo de cinco anos considerando os cenários 

realista, otimista e pessimista chagando aos seguintes valores no primeiro ano 

de cada cenário, respectivamente R$ 235.391,23; R$ 242.789,24; 

R$199.073,72esses referentes à receita bruta de vendas.  Acrescentando que 

a partir do segundo ano os valores referentes à receita bruta não se alteram 

ficando em R$ 274.398,92; R$298.610,58 e R$250.187,25.  

Referente aos índices financeiros percebesse que o DRE do primeiro ano 

é negativo, porém um valor baixo indicando um lucro já a partir do segundo ano 
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de funcionamento empresa. Seguindo no mesmo sentido o fluxo de caixa 

torna-se positivo no quinto mês do primeiro ano, mesmo pagando uma parcela 

de financiamento elevada de R$ 4.391,42 em vinte e quatro vezes. Então no 

terceiro ano com financiamento quitado será destinado o valor de R$ 12.000,00 

para reinvestimento.  

Quanto ao VPL do projeto esse foi calculado positivo no valor de R$ 

902.409,74 sendo VPL>0 o empreendimento é viável. A taxa Interna de retorno 

do investimento também é positiva com valor de 105% devendo assim ser 

aceito, pois é maior que o custo de capital do empreendimento. 

Referente ao Payback, em quanto tempo haverá o retorno do 

investimento, chegou-se á 2,7 anos para que a empresa recupere seu aporte 

financeiro inicial. Por fim, o ponto de equilíbrio é com faturamento mensal de 

R$ 16.144,24 e anual de R$ 193.730,92, valor esse já alcançado no primeiro 

ano de funcionamento, por tanto, a empresa dará lucro.  
Concluindo, diante das informações obtidas na entrevista com um 

empresário, respostas dos entrevistados e resultados dos índices financeiros, o 

projeto é totalmente viável. Claro que há outros desafios que o empreendedor 

enfrentará, pois a viabilidade econômico-financeira é o inicio de uma longa 

caminhada, onde o proprietário deve desenvolver ou aprimorar competências 

referentes à gestão de pessoas, marketing, inteligência emocional etc. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE MERCADO 
 

Questionário de Pesquisa de Mercado 
 
1 Você reside em Cachoeira do Sul?  
(  )Sim.  (  )Não. 
 
2 Qual Região do Município você Reside?  
(  )Centro. 
(  )Região Norte. 
(  )Região Sul. 
(  )Interior. 
(  )Não se aplica. 
 
3 Qual é seu Gênero?  
(  )Feminino  (  )Masculino  (  )Prefiro não dizer   (  )Outro 

 
4Qual é sua faixa etária?  
(  )Entre 18 e 25 anos. 
(  )Entre 26 e 35 anos. 
(  )Entre 36 e 45 anos. 
(  )Entre 46 e 55 anos. 
(  )Acima de 55 anos. 
 
5. Com quem você reside? 
(  )Sozinho. 
(  )Com os pais. 
(  )Com o esposo/companheiro(a). 
(  )Com o esposo/companheiro(a) e filho(s). 
(  )Com o namorado(a). 
(  )Com um(a) amigo(a). 
 
6. Qual é sua renda pessoal?  
(  )Até um salário mínimo (R$ 1.045,00). 
(  )Entre um e dois salários mínimos (R$ 1.045,00 a R$ 2.090,00). 
(  )Entre dois e três salários mínimos (R$ 2.090,00 a R$ 3.135,00). 
(  )Entre três e cinco salários mínimos (R$ 3.135,00 a R$ 5.225,00). 
(  )Acima de cinco salários mínimos (R$ 5.225,00). 
(  )Não se aplica. 
 
7. Qual é seu nível de escolaridade?  
(  )Ensino Fundamental Incompleto. 
(  )Ensino Fundamento Completo. 
(  )Ensino Médio Incompleto. 
(  )Ensino Médio Completo. 
(  )Ensino Superior Incompleto. 
(  )Ensino Superior Completo. 
(  )Pós-Graduação. 
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8. Com que frequência você prática atividades físicas?  
(  )Uma vez por semana. 
(  )Duas vezes por semana. 
(  )Três vezes por semana. 
(  )Quatro ou mais vezes por semana. 
(  )Não pratico. 
 
9. Quais atividades físicas você prática? (Pode assinalar mais de uma 
alternativa).  
(  )Futebol. 
(  )Tênis. 
(  )Padel. 
(  )Vôlei. 
(  )Basquete. 
(  )Musculação. 
(  )Treinamento Funcional. 
(  )Artes Marciais. 
(  )Corrida de Rua. 
(  )Ciclismo. 
(  )Parkour. 
(  )Não se aplica. 
 
10. Com que freqüência você vai a uma padaria/cafeteria? 
(  )Uma vez por semana. 
(  )Duas vezes por semana. 
(  )Três vezes por semana. 
(  )Quatro ou mais vezes por semana. 
(  )Não frequento. 
 
11.  Você vai na padaria/cafeteria para consumir ou para comprar produtos?  
(  )Apenas consumir. 
(  )Apenas comprar produtos. 
(  )Consumir e comprar produtos. 
(  )Não se aplica. 
 
12. Quais refeições você faz em uma padaria/cafeteria? (Pode assinalar mais 
de uma alternativa).  
(  )Café da manhã. 
(  )Lanche entre o intervalo do café da manhã e almoço. 
(  )Almoço. 
(  )Lanche entre o almoço e café da tarde. 
(  )Café da tarde. 
(  )Janta. 
(  )Não se aplica. 
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13. Qual das alternativas abaixo é a mais importante na hora da sua escolha 
em consumir produtos alimentícios em uma padaria/cafeteria?  
(  )Localização do estabelecimento. 
(  )Estacionamento. 
(  )Preço do produto. 
(  )Qualidade do produto. 
(  )Atendimento ao cliente. 
(  )Não se aplica. 
 
14. Você consome produtos considerados fitness? Quais?  
(  )Produtos orgânicos. 
(  )Produtos agro-ecológicos. 
(  )Produtos naturais. 
(  )Não se aplica. 
 
15. Você consome os seguintes produtos? (Pode assinalar mais de uma 
alternativa).* 
(  )Produtos sem açúcar. 
(  )Produtos zero lactose. 
(  )Produtos sem glúten. 
(  )Não se aplica. 
 
16. Quantas vezes por semana você consome produtos considerados fitness? 
(  )Uma vez por semana. 
(  )Duas vezes por semana. 
(  )Três vezes por semana. 
(  )Quatro vezes por semana. 
(  )Cinco ou mais vezes por semana. 
(  )Não se aplica. 
 
17. Em quais refeições você consome produtos considerados fitness? (Pode 
assinalar mais de uma alternativa).  
(  )Café da manhã. 
(  )Lanche entre o café da manhã e almoço. 
(  )Almoço. 
(  )Lanche entre o almoço e café da tarde. 
(  )Café da tarde. 
(  )Janta. 
(  )Não se aplica. 
 
18. Quais os motivos o levam a consumir produtos fitness? (Pode assinalar 
mais de uma alternativa).  
(  )Emagrecer. 
(  )Condicionamento físico. 
(  )Prevenção de doenças. 
(  )Hábito. 
(  )Não se aplica. 
 
 
 



86 
 

 
 

19. Qual valor por mês você acredita que investe no consumo de produtos 
considerados fitness?  
(  )Entre R$25,00 e R$ 50,00. 
(  )Entre R$ 50,00 e R$ 75,00. 
(  )Entre R$ 75,00 e R$ 100,00. 
(  )Entre R$ 100,00 e R$ 125,00. 
(  )Entre R$ 125,00 e R$ 150,00. 
(  )Acima de R$ 150,00. 
 
20. Quanto você está disposto a investir mensalmente no consumo de produtos 
considerados fitness?  
(  )Entre R$25,00 e R$ 50,00. 
(  )Entre R$ 50,00 e R$ 75,00. 
(  )Entre R$ 75,00 e R$ 100,00. 
(  )Entre R$ 100,00 e R$ 125,00. 
(  )Entre R$ 125,00 e R$ 150,00. 
(  )Acima de R$ 150,00. 
 
21. Você frequentaria uma padaria/cafeteria que se comercializa?* 
(  )Apenas produtos fitness. 
(  )75% em produtos fitness. 
(  )50% em produtos fitness. 
(  )25% em produtos fitness. 
 
22. Quanto você esta disposto a pagar à mais por um sanduíche considerado 
fitness?  
(  )R$ 0,50  (  )R$ 1,00  (  )R$ 1,50  (  )R$ 2,00  (  )Não se aplica. 
 
23. Atualmente o que influencia seus hábitos de alimentação?  
(  )Seu tempo disponível  
(  )As redes sociais   
(  )Os amigos   
(  )Os familiares  
(  )O emprego   
(  )Os influenciadores digitais (blogueiros, Youtuber). 
 
24. Você segue algum influenciador digital de Cachoeira do Sul (blogueiro, 
youtubers, etc)? Sim ou não? Se Sim, qual(s)?  
(  )Sim  (  )Não  Qual? 
 


	Com a crescente demanda por melhor qualidade de vida, grande parcela da população dos centros urbanos está em busca de produtos mais saudáveis, sem deixar de lado a rapidez, praticidade e qualidade. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e...

