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RESUMO 
 

A Naturallis oferecerá ao público diversas opções de comida vegetariana e 

vagana dentro de um rodízio com qualidade e consistência. Essa ideia de negócio, 

se bem explorada e divulgada, será útil para promover a conscientização de um 

outro estilo de vida e reforçar pautas que defendem uma alimentação mais 

saudável e livre de alimentos com origem animal. 

Os clientes terão a liberdade de escolher a comida que melhor agrada o  

seu paladar sem se preocupar se há ou não alimentos de origem animal, contando 

com a variedade que um rodizio oferece. O principal objetivo da Naturallis é trazer 

comodidade e praticidade para seus clientes tornando-se parte do dia a dia de 

quem busca um estilo de vida alternativo. O ambiente apresenta um espaço pet 

friendly, espaço kids e um espaço para os clientes relaxarem. 

 

Palavras-chave: Naturallis. Vegetariano. Vegano. Rodízio. Estilo de vida. 



 

ABSTRACT 
 

Naturallis will offer to its costumers several options of vegetarian and vegan 

food with quality and consistency in an “all you can eat restaurant”. This idea of 

business, if well explored and advertised, will be useful to promote and make 

people aware of another lifestyle and strengthen topics that support a healthier 

lifestyle and that are free of animal products. 

The costumers will have the freedom to choose all kinds of food that better 

pleases them according to their taste and without worrying if it contains 

components of animal origin and considering all the variety that an “all you can eat 

restaurant” can offer. Naturalli’s main goal is to bring comfort and practicality to its 

clients in order to become part of the daily life of people who search for an 

alternative lifestyle. Naturalli’s environment presents a pet friendly space, kids’ 

space and a space for costumer’s rest. 

 

Keywords: Naturallis. Vegetarian. Vegan. All you can eat restaurant. Lifestyle. 
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1. VIABILIDADE DA IDEIA DO NEGÓCIO 

Com o intuito de ser mais uma alternativa no mercado de alimentos para o 

público que consome produtos vegetarianos e veganos, foi projetado um 

restaurante de rodízio focado nesse nicho para atender, inovar e ser referência das 

pessoas que possuem esse estilo de vida. A procura por esse tipo de alimento e 

por um estilo de vida mais natural, constantemente aumenta em 40% a cada ano1, 

conforme informação publicada no Emais Estadão. 

A empresa irá atender não somente veganos e vegetarianos, mas também 

outras pessoas simpatizantes deste tipo de alimentação. Com isso o restaurante 

pretende se adequar aos valores destes grupos de consumidores e ajudar na 

conscientização e reforço de pautas de valorização dos seres vivos. 

A seguir será apresentada uma visão mais detalhada de cada uma das 9 

diferentes áreas abrangidas pelo modelo. 

1.1 BUSINESS MODEL CANVAS 

1.1.1 Proposta de valor 

A proposta de valor é inovar no mercado vegano e vegetariano e oferecer 

uma nova modalidade, que será o rodízio de comida vegetariana e vegana com 

qualidade e consistência em um ambiente físico e também através do aplicativo 

delivery. 

A empresa utilizará embalagens e produtos recicláveis e reutilizáveis. Como 

ainda é um mercado que está em constante crescimento e conquista de seu 

público, o restaurante Naturallis tem o intuito de reunir pessoas com o mesmo 

estilo de vida em um ambiente aconchegante, oferecendo diversas opções dentro 

do rodízio. 

1.1.2 Relacionamento com clientes 

O restaurante contará com um ambiente agradável, harmonioso, que além 

de ter o salão para as refeições, contará com um espaço Pet Friendly, espaço kids 

e com um ambiente para relaxar. A Naturallis contará com profissionais atenciosos 

e gentis, para que todas as necessidades dos clientes sejam atendidas. Com 

divulgação de eventos, promoções e projetos em redes sociais, o restaurante terá 

interação com seus clientes a fim de fideliza-los e atualiza-los. 
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1 
https://emais.estadao.com.br/blogs/comida-de-verdade/mercado-vegano-cresce-40-ao-ano-no-brasil/ 

 

1.1.3 Canais 

Com uma marca bem posicionada e específica, a empresa utilizará recursos 

de marketing para atrair clientes e incentiva-los a compartilhar a localização e fotos 

nas redes sociais. Para alcançar os clientes, a Nataurallis terá os seguintes canais: 

restaurante físico, entrega em horários específicos via aplicativos de delivery de 

comida, mídias sociais, panfletos e banners espalhados nas ruas em pontos 

específicos. 

1.1.4 Segmento de clientes 

A Naturallis visa atingir pessoas das classes B e C, vegetarianos, veganos, 

pessoas com intolerância a glúten e lactose, pessoas com estilo de vida  

alternativo e/ou simpatizantes com o veganismo. 

1.1.5 Fontes de receita 

A fonte de receita se originará dos serviços prestados, sendo eles: rodízio, 

bebidas e eventos esporádicos (aberturas em horário de happy hour, eventos de 

yoga, entre outros). 

1.1.6 Recursos 

A empresa utilizará como fonte de recursos o capital dos sócios, além de 

parcerias com instituições beneficentes e ONGs que defendem esse estilo de vida 

e blogueiras que são veganas ou vegetarianas, com o intúito de divulgar a marca 

do restaurante, e em troca, a Naturallis oferecerá recursos arrecados de eventos 

realizados nas dependências do restaurante e também ajudará na divulgação 

dessas entidades. O restaurante contará com profissionais com experiência prévia 

no preparo de pratos veganos e vegetarianos, garçons bem treinados e um espaço 

de lazer para os clientes relaxarem após as refeições. 

1.1.7 Principais atividades 

A principal atividade do restaurante, com certeza, será o preparo dos 

alimentos e com o diferencial de ser um rodízio de qualidade e com grande 

variedade. O Naturallis, mensalmente terá “a novidade do mês”, seja uma 

sobremesa diferente em uma temporada específica, uma bebida com sabor 

diferente ou um alimento novo como prato principal. Além disso, a empresa 

investirá em ações de impacto de marketing, ou seja, propaganda do restaurante 

através dos próprios clientes, banners, parcerias e forte presença nas redes 

sociais. 
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1.1.8 Principais parceiros 

Os parceiros chave serão instituições como CRAISA, ONG’S, blogueiras 

que estão nas redes sociais falando sobre sua rotina de alimentação vegetariana 

ou vegana, zonas cerealistas, hortifruitis, atacadistas e supermercados. A ideia 

junto com as ONG’s é fixar parcerias com o intuito de divulgação da existência de 

um rodízio completamente vegano/vegetariano e contribuir para as arrecadações 

necessárias das ONGs. Com todas essas instituições, o restaurante tentará criar 

vínculos, fidelizar serviços e oferecer uma parceria para divulgação de ambas as 

partes. 
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1.1.9 Estrutura de custos 

A estrutura de custos da Naturallis é composta de: matérias primas dos 

produtos oferecidos no restaurante (rodizio, bebidas e sobremesas), despesas 

fixas, administrativas e comerciais, compostos por salários, encargos, energia 

elétrica, água, manutenção e reparos, aluguel, seguros, benefícios de 

funcionários, materiais auxiliares a produção, escritório e marketing, comunicação 

(internet) e depreciações dos equipamentos em geral. 

1.2  ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE VIABILIDADE DO NEGÓCIO 

Com uma ideia inovadora e sem competidores ativos com serviços 

similares, a Naturallis pretende atender a demanda de um público que não é 

fortemente representado pelo mercado alimentício brasileiro, oferecendo comida 

de qualidade. Após análise de todos os pontos do Business Model Canvas, que se 

encontra no ‘ANEXO’ conclui-se que o negócio é viável. 
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Neste capítulo, serão apresentadas as informações básicas da empresa e, 

abaixo, serão apresentados os dados gerais do empreendimento, dos 

empreendedores, missão e valores organizacionais, forma jurídica e 

enquadramento tributário, capital social e fonte de recursos. 

2.1 Dados gerais do empreendimento 

O nome da empresa é Naturallis, e a mesma ficará localizada em uma 

região de grande circulação e fácil acesso em Santo André, ou seja, no Bairro 

Jardim na rua das Bandeiras. Será restaurante focado no público vegetariano e 

vegano e, portanto, classificado como um negócio voltado para serviços e que faz 

parte do setor alimentício. 

2.2 Dados dos empreendedores 

A Naturallis contará com um grupo de 6 sócios que além de investidores e 

conselheiros atuarão na administração do negócio. São eles: Cibele Kellner 

Oliveira, profissional que procura interagir entre diferentes níveis organizacionais. 

Com um perfil agregador, possui 7 anos de experiência na área comercial e atua 

como empreendedora na área de ensino de línguas. Executará atividades na área 

comercial do restaurante Naturallis, visando captar novos clientes, trabalhar na 

expansão e reconhecimento da marca. 

Diana Campos dos Santos, capacitada e com extenso conhecimento sobre 

administração de negócios, boa comunicação, capacidade de resolver problemas, 

irá atuar e contribuir com sua experiência na área de pessoas, utilizando de 

metodologias ágeis, co-criação e design thinking para a estratégia do negócio com 

foco no cliente e a melhor experiência ao colaborador. 

Guilherme Barroso de Morais, profissional com experiências em áreas de 

finanças, utilizará o conhecimento adquirido em faturamento, controladoria e 

gestão por resultados durante sua trajetória, para alavancar os resultados da 

Naturallis, sempre buscando encontrar oportunidades para o negócio. 

Laura Maria Benini, responsável pelo marketing digital da empresa, possui 

experiência e conhecimento em redes sociais e estratégias de anúncios para 

atração do público alvo. O foco será atrair novos clientes e fidelizar os existentes, 

através de anúncios, promoções e divulgações virtuais. 

Mario Csch Junior possui experiência no gerenciamento de atividades 

administrativas e pessoas com vasto conhecimento em operações e tem forte 
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participação no atendimento ao cliente e estratégia de negócio. Atuará na área de 

logística da Naturallis, colocando em prática todo o conhecimento adquirido ao 

longo de sua carreira no mercado de atacado e varejo e trazendo melhorias em 

toda a parte de operações do restaurante. 

Rafaella Marchioretto Vicentin, com vasta experiência em planejamento, 

alta capacidade de resolução de conflitos irá contribuir com as estratégias do 

restaurante e também do planejamento dos insumos. 

2.3 Missão da empresa e valores organizacionais 
 

A missão da Naturallis é: proporcionar uma experiência extraordinária aos 

clientes, considerando não apenas o serviço prestado durante a permanência no 

estabelecimento, mas também, preocupando-se com o pós-serviço, com o objetivo 

de fazer com que os consumidores retornem ao restaurante. 

A visão da Naturallis é: ser referência gastronômica, quando o assunto é 

alimentação vegana/vegetariana na região do ABC Paulista. 

No intuito de atingir a missão e visão da empresa, a Naturallis adotou os 

seguintes valores: respeito aos clientes e ao meio ambiente; empatia; 

sustentabilidade e ética. 

 

2.4 Forma jurídica de enquadramento tributário 

A Naturallis se enquadrará na forma jurídica de uma sociedade limitada, ou 

seja, cada sócio será limitado a sua respectiva quota do capital social. 

Em relação à tributação, a Naturallis efetuará o pagamento de todas as 

obrigações mensais até dia 30 de cada mês. A empresa optará pelo Simples 

Nacional. Conforme legislação vigente, os tributos da categoria podem ser 

recolhidos em uma única guia. É abrangido pelo Simples Nacional os seguintes 

tributos: IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, ICMS, ISS, INSS PATRONAL. 

2.5 Capital social e fonte de recursos 

Os sócios descritos no item 2.2 arcarão com um investimento inicial de 

R$109.153,31 divididos pelas seguintes cotas: Rafaella Marchioeretto Vicentin 

15%, Diana Campos 18%, Guilherme Barroso 17%, Laura Maria Benini 18%, 

Cibele Kellner 15% e Mario Csch Junior com 17%. Na tabela 1 será demonstrado 

os valores dos investimentos pré-operacionais para a abertura do Naturalis. 
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Tabela 1 - Investimentos pré-operacionais. 

 
Fonte – Próprio autor 
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3. VIABILIDADE ESTRATÉGICA 

3.1 ESTUDO DE MERCADO ALVO (DADOS SECUNDÁRIOS) 

3.1.1 Mercado Atual 

De acordo com dados encontrados no site da sociedade vegetariana 

brasileira2, foi identificado que atualmente no Brasil, 14% da população se declara 

vegetariana. Esse percentual corresponde a praticamente 30 milhões de 

brasileiros adeptos ao vegetarianismo, um número maior do que as populações da 

Nova Zelândia e Austrália juntas. Com relação ao veganismo, não existem dados 

exatos sobre este público, mas considera-se uma porcentagem aproximada do 

número de vegetarianos. 

3.1.2 Histórico de Mercado 

Em pesquisa de mercado realizada em Abril de 2018 pelo IBOPE e 

publicada pela sociedade vegetariana brasileira², identificou-se um crescimento de 

75% no mercado vegetariano nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, 

Recife e Rio de Janeiro com relação a 2012. Em 2018, nestas regiões 

metropolitanas citadas, estima-se que 16% do público é vegetariano, enquanto 

que nas pesquisas de 2012 este indicador percentual era de apenas 8%. 

3.1.3 Projeções futuras 

Existem em torno de 240 restaurantes vegetarianos e veganos no Brasil, 

além de lançamentos de pratos e lanches veganos em restaurantes e lanchonetes 

não-vegetarianas. Já podem ser encontradas em supermercados, muitas opções 

veganas de produtos cárneos ou lácteos, como linguiças, coxinhas, nuggets, 

kibes, presuntos, salsichas, requeijões e sorvetes. 

Segundo empresários do setor de produtos veganos consultados pela 

Folha3, o mercado de produtos veganos no Brasil tem crescido na faixa de 40% ao 

ano, mesmo na crise. 

Além disso, dados do Google Trends, publicado pelo site W vegan, 

mostram que o crescimento no volume de buscas pelo tema vegetariano/vegano 

 

2 
https://www.svb.org.br/vegetarianismo1/mercado-vegetariano 

3 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1787773-pequenas-empresas-de-produtos- 

vegetarianos-crescem-40-ao-ano.shtml 

https://www.svb.org.br/vegetarianismo1/mercado-vegetariano
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1787773-pequenas-empresas-de-produtos-vegetarianos-crescem-40-ao-ano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1787773-pequenas-empresas-de-produtos-vegetarianos-crescem-40-ao-ano.shtml
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tem aumentado de duas a três vezes a cada ano, se comparado ao ano anterior 

(crescimento anual nas buscas entre 150% e 250%)4, representando um aumento 

do interesse do consumidor. Este ritmo deve se manter ou acelerar também para 

os próximos anos. 

3.1.4 Tendências de mercado 

O mercado de produtos veganos não atinge apenas veganos/vegetarianos, 

mas além disto, também uma crescente parcela da população que busca diminuir 

o consumo de carnes, leite/derivados e ovos, incluindo aqueles com algum grau 

de intolerância à lactose, que já atinge cerca de 70% dos adultos brasileiros5. 

Em pesquisa realizada em janeiro de 20176, identificou-se que 

aproximadamente 63% dos brasileiros querem diminuir seu consumo de carne. 

Além disto, na pesquisa descobriu-se que 73% dos brasileiros não se sentem 

confortáveis com relação a como a carne é produzida, e 35% deles, se preocupam 

com a saúde, quanto a sua ingestão de carne. 

No Brasil, embora não exista um cálculo específico do tamanho de mercado 

para produtos veganos, a Associação Brasileira de Supermercado7 afirma que a 

oferta de produtos vegetarianos é menor do que a demanda por estes produtos no 

país. Em complemento, os dados e estudos indicam um faturamento de 55 bilhões 

de reais em 2015 no mercado de produtos naturais. 

3.2 ESTUDO DOS CLIENTES (DADOS SECUNDÁRIOS) 

3.2.1 Identificação das características demográficas. 

Os produtos e serviços serão destinados a pessoas físicas das classes B e 

C. Um estudo realizado pelo IBOPE8 e publicado pela sociedade vegetariana 

brasileira em 2012 apontava a existência de 16 milhões de vegetarianos no Brasil, 

equivalente a 8% da população. Em abril de 2018, o percentual saltou para 14% 

 
 

4
https://www.wvegan.com.br/estimativa-de-porcentagem-de-vegetarianos-e-veganos-no-brasil/ 

5 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/02/intolerancia-lactose-atinge-ate-70-dos-adultos- 
brasileiros.html 
6 

https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/63-por-cento-brasileiros-quer-reduzir-o-consumo-de- 
carne/ 
7 

http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=51257 
8 

https://www.svb.org.br/2469-pesquisa-do-ibope-aponta-crescimento-historico-no-numero-de- 
vegetarianos-no-brasil 

https://www.wvegan.com.br/estimativa-de-porcentagem-de-vegetarianos-e-veganos-no-brasil/
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/02/intolerancia-lactose-atinge-ate-70-dos-adultos-brasileiros.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/02/intolerancia-lactose-atinge-ate-70-dos-adultos-brasileiros.html
https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/63-por-cento-brasileiros-quer-reduzir-o-consumo-de-carne/
https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/63-por-cento-brasileiros-quer-reduzir-o-consumo-de-carne/
http://abras.com.br/clipping.php?area=1&amp;clipping=51257
https://www.svb.org.br/2469-pesquisa-do-ibope-aponta-crescimento-historico-no-numero-de-vegetarianos-no-brasil
https://www.svb.org.br/2469-pesquisa-do-ibope-aponta-crescimento-historico-no-numero-de-vegetarianos-no-brasil
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ou cerca de 29,2 milhões de pessoas. Segundo o estudo, 55% do público geral 

entrevistados consumiriam mais produtos veganos (sem nada de origem animal) 

se houvesse uma melhor sinalização nas embalagens. Se os produtos veganos 

tivessem o mesmo preço dos produtos de origem animal que eles estão 

acostumados a consumir, 60% dos entrevistados dariam preferência a eles na 

hora da decisão de compra. 

De acordo com estimativas baseadas na proporção vegetarianos para 

veganos de outros países, estima-se que o Brasil tenha por volta de cinco milhões 

de veganos. Não é pouca coisa. A quantia é suficiente para provocar uma 

revolução no mercado alimentício e em outros setores da economia. 

3.2.2 Descrição dos Interesses e comportamentos dos clientes. 

O público vegano tem uma filosofia que gira em torno do respeito aos 

direitos dos animais e às questões ambientais. Isso significa que um vegano não 

consome qualquer produto que utilize subprodutos obtidos a partir da exploração 

animal (como carne, leite, ovos, mel, queijos, pele, lã, couro etc.). Também são 

boicotados os produtos de marcas que realizam testes em animais e até mesmo 

eventos em que cultivam exploração animal, como rodeios e zoológicos. 

Todos esses hábitos fazem com que os veganos tenham que pesquisar 

muito antes de escolher o que consumir, desde os alimentos até produtos de 

higiene, medicamentos, cosméticos e vestuário. 

Já o público vegetariano exclui apenas carne, aves e frutos do mar de sua 

dieta. Porém, existem diferentes tipos de vegetarianismo e alguns também 

excluem laticínios e ovos. 

 
 

3.2.3 Identificação dos motivos que levam os clientes a consumir os 

produtos ou serviços da empresa 

 Reconhecimento do problema: Quando o consumidor procura alternativas para 

alimentação vegana.

 Busca de informações: O consumidor pesquisará as opções de restaurantes que 

oferecem comidas veganas. Nesse momento a Naturallis tem a chance de mostrar 

seu diferencial, que é o rodízio. Os meios utilizados para essas divulgações serão o 

Google AdWords, mídias sociais, banners e panfletos  informativos para que os 

cliente conheçam a loja.   
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 Avaliação de alternativas: O cliente avaliará as opções de restaurantes existentes 

no mercado do grande ABC e escolherá a que mais lhe agrada. Segundo 

pesquisas, o único rodízio vegano do ABC é da Naturallis, assim é possível que 

consumidores estejam inclinados a frequentar o restaurante.

 Decisão de compra: O consumidor escolheu o rodízio e poderá escolher as 

variadas opções de bebidas e sobremesas. Terá uma experiência única com o 

ambiente, atendimento especializado, apresentação e cuidado no preparo dos 

pratos. Ao finalizar a refeição se sentirá relaxado, satisfeito e tranquilo devido à 

música ambiente, decoração e iluminação do espaço pensada para isso.

 Comportamento pós-compra: A Naturallis tem como objetivo atender todas as 

expectativas dos clientes, desde o momento em que o cliente entra no restaurante 

até sua saída, para proporcionar sua fidelização e para fazer com que ele e seu pet 

se sintam à vontade e acolhidos. Os clientes também poderão deixar seus 

comentários e opiniões para a empresa, além de interagir com a Naturallis nas 

redes sociais.

3.3 ANÁLISE DO AMBIENTE GERAL POR MEIO DO MODELO DAS CINCO FORÇAS 

COMPETITIVAS DE PORTER. 

3.3.1 Estudo dos concorrentes 

Os produtos da Naturallis serão destinados a um público alvo de classe B e 

C. Conclui-se que a Naturallis terá como principais concorrentes restaurantes self 

service e à La carte que são totalmente veganos e vegetariano e seus substitutos 

resturates self service e à La carte que tenham opções vegetarianas no cardápio, 

localizados na região do ABC, mas principalmente aos localizados na cidade de 

Santo André. Embora a ideia de alimentação sem carne seja comum aos 

concorrentes, a Naturallis proporciona um conceito inovador, de rodízio vegano, 

que chegou ao mercado com o objetivo de fornecer uma combinação de qualidade 

e diferenciação. 

3.3.2 Estudo de barganha dos fornecedores 

Embora o mundo do veganismo não seja tão conhecido, existe um mercado 

considerável de fornecedores de alimentos especializados em produtos de origem 

vegetal, que são similares aos de origem animal, como por exemplo, o queijo. 

Além desses, outros fornecedores não especializados em alimentos somente de 

origem vegetal serão parte do portfólio de fornecedores. A empresa buscará 
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sempre fornecedores que são eco friendlly e que apresentem o melhor custo 

benefício. Assim, conclui-se que embora não seja muito Forte, existe poder de 

barganha dos fornecedores. 

3.3.3 Estudo da barganha dos consumidores 

A Naturallis apresenta um conceito único de alimentação vegana, com 

qualidade, apresentação, ambiente aconchegante e atendimento diferenciado. 

Existe um número baixo de concorrentes, os consumidores da Naturallis não 

possuem alto poder de barganha em relação à empresa. 

3.3.4 Estudo de novos entrantes 

Como forma de minimizar isso, a Naturallis irá consolidar a marca no 

mercado antes que o(s) concorrente(s) ganhe(m) mercado, agregando valor aos 

consumidores com o atendimento especializado, a qualidade dos produtos e o 

valor eco e pet friendly. 

3.3.5 Estudo de substitutos 

A Naturallis tem como seus principais substitutos os restaurantes que 

possuem opções vegetarianas e veganas em seus cardápios enquanto considera 

que seus principais concorrentes são os restaurantes com o cardápio totalmente 

vegetariano e vegano. A empresa tem como objetivo a fidelização do cliente, por 

meio dos princípios e valores transmitidos ao consumidor: rodízio saudável e 

animal free, com qualidade, atendimento especializado, ambiente agradável e 

aconchegante e uma experiência diferenciada. 

3.4 PESQUISA DE CAMPO 

Na pesquisa realizada pela Naturallis, através da ferramenta Google Forms, 

o restaurante separou algumas perguntas especificas para o público que o 

restaurante deseja atender, se existe a dificuldade de se alimentar fora de casa e 

quais alimentos não podem faltar em um rodízio vegano. Iniciou-se no dia 11 de 

Setembro de 2019, e finalizou no dia 18 de Setembro de 2019, com um total de 

387 respostas, destas 104 foram de Veganos e Vegetarianos e 283 de pessoas 

que consomem carne. 

Filtrando os resultados das pesquisas foi identificado que 85% das pessoas 

fazem refeições fora de casa, esse é um bom número para a Naturallis que irá 

oferecer refeições no almoço e no jantar, buscando atender todos os públicos em 

horários de refeição, trazendo uma proposta saudável e diferente.  
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E por ser um restaurante que tem o foco no público vegano e vegetariano, 

foi identificada a dificuldade que eles encontram em se alimentar fora de casa, 

principalmente 

na região do ABC, e foi identificada a dificuldade em 63% das pessoas, então 

seria uma opção viável, interessante e que atende a necessidade desse público e 

que conforme o gráfico 1 mostra, 88% dos veganos fazem refeições fora de casa. 

Gráfico 1- Refeições fora de casa. 

Fonte: Próprio Autor 

Além de entender o habito de consumos das pessoas, foi importante 

identificar o interesse delas no restaurante por esse tipo de rodízio, e o resultado 

foi interessante, onde dentre as 387 respostas obtidas, 66% das pessoas 

frequentariam, sendo dessas 85% veganas/vegetarianas e 59% não vegetarianas, 

esses dados mostram que não somente o público vegano e vegetariano tem 

interesse em frequentar a Naturallis, conforme dados no gráfico 2: 

Gráfico 2 - Frequência do público no rodízio 
 

Fonte: Próprio autor 
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Entender a frequência com que as pessoas iriam a um rodízio 

vegano/vegetariano, também é importante para identificar o real interesse 

existente, uma vez que já foi identificado que 66% da amostra de 387 pessoas, 

tem interesse em experimentar. 

A pesquisa de frequência mostra que, assim como o esperado, a frequência 

do público vegetariano e vegano é bem mais que a de pessoas que consomem 

carne e que iriam principalmente por curiosidade e por simpatizar com esse estilo 

de vida, embora uma pequena porcentagem de 8% de pessoas afirmarem que 

iriam, pelo menos uma vez por semana. Conforme gráfico 3: 

Gráfico 3 - Frequência de participação no negócio. 
 

Fonte: Próprio autor 

Em relação à precificação do rodízio, 80% da amostragem total (387 

pessoas) acham justo pagar um valor entre R$ 40,00 e R$60,00. Tendo isso em 

mente, a empresa pretende captar clientes posicionando o preço do rodízio por 

volta desse valor, que é em média o preço praticado pela concorrência. Porém, 

como a Naturallis tem como objetivo entregar uma proposta diferente da prática 

pelos restaurantes comuns de comidas vegetarianas e veganas, com isso, pode 

ser que o preço fique um pouco mais alto, do que a expectativa dos consumidores. 

Segue o gráfico 4 que representa os resultados obtidos. 
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Gráfico 4- Estimativa de preço. 
 

Fonte: Próprio autor 

Ainda com base na pesquisa de mercado, foi identificado que os clientes 

gostariam que o espaço do restaurante fosse pet friendly e com um espaço zen 

que além de poderem fazer uma refeição completa e de qualidade, pudessem 

relaxar. O público alvo entende ser importante ter um espaço exclusivo para 

crianças. 

Finalizando a análise da pesquisa, foi identificado que embora o restaurante 

seja focado no público vegano e vegetariano, muitas pessoas que consomem 

carne tem interesse em frequenta-lo. Além disso, o foco da empresa será no 

público B e C. Mantendo uma boa política de preços e com qualidade condizente 

às práticas da Naturallis, será possível abranger todos os públicos e agradar todos 

os paladares, mesmo com comidas desse estilo de vida específico, conquistando 

assim boa parcela do mercado. 

3.5 DELIMITAÇÃO DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

3.5.1 Vantagem competitiva 

Nota-se como vantagem competitiva em relação ao mercado, uma nova 

proposta, onde será atendido o público vegetariano e vegano através de rodízio, 

que é um conceito inovador no mercado atual. A empresa trará como alguns dos 

diferenciais, um espaço pet friendly e ambiente agradável para as refeições, com o 

objetivo de fazer com que o cliente se sinta em casa. 
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Analisando a empresa em cima do Modelo de Cadeia de Valor de Michael 

Porter, tem-se as atividades primárias e de apoio elencadas abaixo 

sucessivamente: 

 Logística de entrada: Na Naturallis, todos os fornecedores irão entregar os 

insumos diretamente no restaurante, com exceção dos vegetais, que serão 

buscados diretamente no CRAISA. Todas as matérias- primas serão armazenadas 

no estoque da empresa e seu consumo seguirá a prática FIFO (First in First Out).

 Operações: Inclui a limpeza, higienização necessária dos alimentos, preparação 

dos equipamentos de cozinha, montagem dos pratos, e atividades de criação de 

valor, para proporcionar uma excelente experiência ao cliente.

 Logística de Saída: O cliente será servido diretamente no conforto de sua mesa, 

através das diversas opções vegana/vegetariana que serão preparadas e servidas 

em modelo de rodízio, por profissionais qualificados da Naturallis. Além disto, o 

restaurante trará como diferencial, uma ambientação zen, que proporcionará, 

momentos tranquilos e agradáveis, durante as refeições dos clientes.

 Marketing e Vendas: A empresa utilizará as mídias sociais, para fidelizar seus 

clientes, atrair e engajar potenciais consumidores, conscientizar seu público- alvo e 

simpatizantes com este estilo de vida, mediante aos valores intrínsecos à 

organização.

 Serviços: Como parte da experiência no restaurante, a Naturallis contará com um 

espaço dedicado aos pets dos clientes. Um ambiente onde os consumidores 

poderão deixar seus animais à vontade, sem se preocuparem durante sua 

permanência no estabelecimento.

Atividades de apoio:  

 Infraestrutura: A Naturallis conta com toda infraestrutura necessária para manter 

suas operações, como gestão geral, área de marketing, financeira, departamento 

de compras, recursos humanos, atendimento ao consumidor e também para o 

espaço do restaurante.

 Recursos Humanos: A área de recursos humanos será responsável por buscar 

profissionais qualificados no mercado, que tenham experiência na preparação de 

receitas vegana/vegetariana. Também será responsável, pela captação, 

manutenção e retenção dos talentos, além de gerir o custo de capital humano.
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 Desenvolvimento Tecnológico: Inclui o desenvolvimento tecnológico para apoiar 

as atividades da cadeia de valor, principalmente voltado para às mídias sociais, 

desenvolvimento de um CRM.

 Aquisição/Compra: Engloba os processos que a empresa realiza para adquirir os 

recursos necessários para trabalhar: como as matérias-primas utilizadas para 

criação dos pratos. A Naturallis está sempre pesquisando e buscando os melhores 

fornecedores, em termos de qualidade, custo e entrega.

A partir da figura 1, podem-se analisar as atividades primárias e as atividades de 

suporte da empresa. Sendo identificado que a vantagem competitiva da empresa 

está representada pelo serviço prestado, já que é o único restaurante de rodízio 

nessas condições localizado no ABC. 

Figura 1- Atividade primária e de suporte 
 
 

 
 

Fonte: Próprio autor 

 
 

3.5.2 BSC 

 Financeiro: Com o intuito de expandir a estrutura de negócio, a empresa estima 

obter um retorno do investimento em um período de 2 anos e 8 meses, baseando-

se    nas     projeções     de     mercado     realizadas.     Além     disso,  a Naturallis 

possui a expectativa de que nos próximos 5 anos, terá um crescimento em 

faturamento de  
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40% ao ano, com a manutenção da base de clientes ativos e também com o 

aumento de público, conquistando aqueles que não são vegetarianos e veganos 

através de campanhas beneficentes. 

 Cliente: Além de um sistema CRM atualizado, o foco é superar as expectativas dos 

clientes e ter um relacionamento próximo com os mesmos para que todas as 

sugestões e avaliações sejam analisadas. A aproximação e conquista da clientela 

será através da excelência no atendimento e alcance através do marketing. A partir 

desse ponto, a Naturallis pretende implementar um sistema de pesquisa de 

satisfação para que o atendimento seja avaliado e para receber sugestões de como 

melhorar o serviço e produto. Os clientes avaliarão o atendimento em escala de 1 a 

5 estrelas (onde 1 representa um serviço muito ruim e 5 um serviço muito bom). A 

meta é manter, pelo menos, 4 estrelas.

 Processos internos do negócio: O restaurante fará o controle contínuo dos 

gastos e desperdícios internos, com a intenção de garantir um padrão de 

qualidade. Para isso, serão implementados KPIs que auxiliarão na eficiência destes 

gastos e desperdícios como, excelência operacional, Capacidade de inovar, 

Produção sustentável e Controle de produção, tendo 95% como o nível mínimo 

aceitável. Após a determinação do nível mínimo aceitável, qualquer desvio será 

acompanhado, analisado e corrigido, para que o padrão de qualidade estipulado se 

mantenha.

 Aprendizado e crescimento: A Naturallis terá um KPI que fará a gestão do 

aprendizado, no intuito de captar as boas práticas empresariais e disseminá- las 

para outras áreas da empresa. 

3.6 ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA VIABILIDADE ESTRATÉGICA 

A Naturallis teve por base uma pesquisa feita com o público alvo com o 

intuito de analisar a viabilidade do desenvolvimento desse projeto, diagnosticar os 

pontos estratégicos e detalhar os recursos para a execução de um novo estilo de 

restaurante de rodízio focado no público vegetariano e vegano. 

Foram coletadas um total de 387 respostas que afirmam positivamente a 

execução desse projeto. Dos entrevistados, 104 pessoas são 

vegetarianas/veganas e 283 não são. Foi possível diagnosticar que o nosso 

público alvo será de classe B e C e que dessas pessoas 85% fazem refeições fora 

de casa e 66% frequentariam esse tipo de restaurante, mesmo não sendo todos 

adeptos 100% a esse estilo de vida, porém simpatizantes. 
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A estratégia da Naturallis não é somente atender ao público vegetariano e 

vegano, mas aguçar a curiosidade dos demais através do boca a boca e através 

de incentivos que apoiarão projeto sociais relacionadas a causas que defendem a 

sustentabilidade, a preservação e defesa dos animais. 

Com esse intuito, a empresa deverá investir em um espaço muito agradável 

que remeta à essa valorização do meio ambiente e que tenha além de uma 

excelente recepção, um espaço: pet friendly, ambientação zen, reserva para 

Happy Hour e que incluirá outros eventos para arrecadação de fundos em prol de 

instituições beneficentes. Além de um espaço físico, estaremos presentes também 

em um aplicativo delivery de comida para disponibilizar esse serviço até as 22h00 

durante a semana e até 00h00 nos finais de semana. 

Os materiais utilizados dentro do restaurante serão, em sua maioria, 

reutilizáveis e recicláveis. Não poderia ser diferente, já que a ideia não é apenas 

inclusiva e sim de conscientização de um estilo de vida mais saudável, que 

defende valores e beneficia vários seres vivos e a natureza. 

Depois de intensa pesquisa e análise dos concorrentes, em resumo, existe 

uma demanda considerável e com potencial de crescimento para atender. 

Portanto, o restaurante Naturallis, investirá nessa ideia inovadora e viável de um 

ponto de vista estratégico. Isso tudo levando em consideração a informação de 

que muitos adeptos a esse estilo de vida, ainda encontram dificuldades de se 

alimentar bem fora de casa. 
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4. VIABILIDADE OPERACIONAL 

4.1 PLANO OPERACIONAL. 

4.1.1 Fluxograma dos processos operacionais 

Segue desenho do fluxograma, na figura 2, que explica toda a 

operacionalização do processo de atendimento e preparação para o 

funcionamento do estabelecimento: 

 

Figura 2- Fluxograma. 

 
Fonte: Próprio autor 

 
4.1.2 Layout ou arranjo físico. 

 
A Naturallis planeja locar o espaço para o negócio. 

A partir do layout, foi definido o local para comportar toda a operação, e o 

mesmo terá uma média de 125m². O ambiente determinado para o atendimento 

contará com uma recepção de 13.20m², onde uma hostess irá recepcionar cada 

cliente, um salão principal com as mesas e cadeira de 30,00 m² com capacidade 

máxima de sessenta e quatro lugares, um salão para eventos de 20.90 m², que 

terá como função servir de espaço para relaxar após as refeições e para 

realização de eventos, um espaço Pet friendly de 8,13 m², no qual o cliente poderá 
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comer com seu bichinho de estimação e um espaço Kids de 9,10m², para as 

crianças usufruírem durante as refeições dos adultos.   

O espaço interno da Naturallis contará com um estoque de 10.00 m², um 

escritório de 5,75 m² onde será o RH, compras e gerencia, uma cozinha de 12,50 

m² onde será preparado os alimentos do rodizio, um vestiário de 5.75 m² para uso 

dos funcionários, uma área de 2.20 m² onde ficarão as a lixeiras para o descarte 

correto das mercadorias impróprias para consumo. 

A Naturallis planeja locar o espaço para o negócio e estima que este será o 

layout padrão e dependendo do espaço que for locado, pode sofrer algumas 

alterações.  

Figura 3 - Layout. 
 

 
Fonte: Próprio Autor 

 
4.1.3 Máquinas e equipamentos necessários para produção 

A Naturallis será uma empresa de serviços, onde as principais 

máquinas/equipamentos utilizados na produção desses alimentos, se encontram 

na cozinha industrial. Para gerar o produto final, fora a mão de obra que é 

essencial para a finalização dessa entrega, serão utilizados: 1 freezer, 2 
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geladeiras, 2 fogões para cozinha industrial, 1 micro-ondas, 2 mesas que serão 

utilizadas para separação dos alimentos que estarão sendo utilizados no momento 

da preparação, 1 processador de alimentos, talheres, jogos de panelas para 

cozinha industrial e os insumos.  

4.1.4 Projeção da capacidade produtiva, comercial e de prestação de 

serviços 

Com o intuito de encontrar uma média de frequência diária por parte dos 

clientes, a Naturallis realizou uma pesquisa  via  telefone  com  seus  

concorrentes: Villa     Natural,     Natural     Jardim     Empório     e      Restaurante 

e Madriguinha Vegan, que são restaurantes na região do ABC. Os gestores dos 

respectivos locais mencionados foram questionados sobre o número médio de 

refeições diárias. Tirando como base a resposta da maioria, espera-se uma 

circulação de um total de 100 pessoas por dia durante os primeiros meses e 

também levando em conta a capacidade máxima de atendimento, ou seja, 128 

pessoas por dia. O ambiente possui 16 mesas com 4 cadeiras, cada. O tempo 

médio de utilização do espaço é de uma hora e quinze minutos por cliente.   

O tempo de espera entre um pedido até a entrega do mesmo na mesa será 

de 15 minutos, sendo que todas as mesas terão de entrada um aperitivo por conta 

da casa.   

4.1.5 Principais fornecedores 

A Naturallis terá parceria com diversos fornecedores referente aos 

alimentos prontos, insumo, ingredientes, maquinas e equipamentos.   

Referente aos acessórios, ferramentas, máquinas e equipamentos, a 

compra será feita uma única vez até a inauguração e a escolha será feita por 

parte do gerente e sócios do restaurante. Uma parte do lucro será designada para 

uma conta no banco, especificamente, para manutenção e caso exista a 

necessidade de reposição de algum desses itens.   

Uma nova compra de máquinas e equipamentos será feita apenas frente ao 

desgaste e/ou urgência de reposição detectada em algum objeto no momento da 

manutenção, que acontecerá trimestralmente.   

Os insumos serão adquiridos através de um supermercado atacadista 

e parceiro do Naturallis, para consumo contínuo e de grande quantidade. Isso será 
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feito com a finalidade de fazer negociação de preços, além disso, o mesmo será 

feito com zonas cerealistas, hortifruit e CRAISA. Isso facilitará a negociação 

acarretando na fidelização de nossos fornecedores e garantia de qualidade para 

nossos clientes. O restaurante terá, em média, 5 fornecedores, considerando que 

além dos três meios citados também negociaremos com fornecedores de 

alimentos especiais voltado para o estilo de vida do nosso público.   

O fornecimento desses alimentos, por parte dos parceiros, será semanal, 

com exceção das folhagens  que  serão  entregues  diariamente por um  

fornecedor específico. Os fornecedores mais acessíveis e de melhor custo são 

hortifrutigranjeiros.    

A Naturallis, pensando no melhor investimento e utilização do budget para 

essas compras, fidelizará os fornecedores para fazer com que os custos sejam 

mais baixos e o pagamento e frete efetuados mensalmente, considerando uma 

margem de erro que será negociada ao final de cada mês, caso os custos 

excedam o esperado.    

Considerando a demanda de 64 clientes circulando por dia, o restaurante 

calculou os custos descritos na tabela 2, o calculo e a porcentagem estipulada foi 

baseado em pesquisas, que mostram que 20% é a média de consumos das 

pessoas em um rodízio: 

Tabela 2- Custos. 
 

 
 Fonte: Próprio autor 
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4.1.6 Plano logístico e de distribuição 

O restaurante Naturallis estará localizado em um ponto de fácil acesso, 

grande circulação e bem conhecido em Santo André. O Layout do restaurante 

consiste em ser um ambiente muito acolhedor, familiar e de fácil acesso para 

todas as áreas do restaurante. 

Logo   na   entrada,   o   cliente   pode   decidir   se    querer    ficar    na 

área pet friendly com seu animal de estimação ou se prefere dirigir-se ao salão 

principal e já fazer os pedidos. Seja qual for a opção, eles terão fácil acesso ao 

cardápio logo na entrada e serão recebidos por um funcionário que oferecerá 

essas opções. 

O intuito do restaurante é criar e manter uma forte conexão com o cliente 

durante toda a estadia, por isso, o garçom designado por atender aquela pessoa 

ou grupo de pessoas, fará o acompanhamento até a mesa e perguntará sobre 

entradas, pedido ou bebidas. 

O cliente pode fazer o pedido no momento em que chegar ou solicitar ao 

garçom que volte em alguns minutos para realização formal do pedido. Assim que 

o pedido for anotado, encaminhado para a cozinha e identificado, os alimentos 

serão preparados e levados pelo garçom, na ordem solicitada do rodízio. É política 

do restaurante, o garçom retornar à mesa a cada 15 minutos ou quando solicitado. 

O restaurante disponibilizará em cada mesa um “alarme” que acionará o garçom 

até a mesa. 

Além disso, o Naturallis também oferecerá serviço de delivery através de 

um aplicativo de comida. Os clientes que não puderem dirigir-se até o 

estabelecimento terão essa facilidade dentre suas opções. 

 

4.2 ESTIMATIVA DE GASTOS 

 
Como visto anteriormente a empresa está sujeita a muitos custos que 

podem ser facilmente cobertos pela margem de lucro, pois o custo do produto em 

si é baixo. A seguir na Tabela 3, são apresentados os consumos médios dos 

clientes. 
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Tabela 3 - Estimativa de gastos 
 

 

 
% Clientes 

 

 
Número de 

clientes 

 
Consumo dos 

insumos do 
rodizio 

 

 
Valor 

20% 15 Até R$59,90 R$898,50 
30% 20 Até R$30,00 R$600,00 

50% 29 Até R$20,00 R$580,00 

Total 64  R$ 2.078,5 

Receita diária   R$3.838,60 

% total do 
insumo 

  54,14% 

Fonte: Próprio autor 
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Na tabela 3 é apresentado o cálculo médio de quanto cada cliente irá 

consumir dos insumos do rodizio. Mesmo não sabendo ao certo, estima-se que 

20% dos clientes irão consumir o valor total de R$59,90, 30% consumirá até 

R$30,00 e os outros 50% dos clientes apenas R$20,00 em insumos. 

Na tabela 4, demonstra-se todo o gasto operacional estimado para um 

período de cinco anos. Foi calculado um reajuste de 10% a cada ano. 

Tabela 4 - Gastos Operacionais 
 

GASTOS OPERACIONAIS 

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Aluguel R$42.000,00 R$44.100,00 R$46.305,00 R$48.620,28 R$51.051,24 

Energia elétrica R$36.000,00 R$38.530,80 R$41.239,56 R$44.138,64 R$47.241,60 

Gás R$3.204,00 R$3.313,92 R$3.427,56 R$3.545,16 R$3.666,72 

Água R$2.760,00 R$2.890,27 R$3.026,69 R$3.169,55 R$3.319,15 

Seguros R$800,00 R$880,00 R$968,00 R$1.064,80 R$1.171,28 
 

Comunicações 
(Internet) 

 

R$250,00 
 

R$250,00 
 

R$250,00 
 

R$250,00 
 

R$250,00 

Materiais auxiliares 
gerais 

R$2.000,00 R$2.200,00 R$2.420,00 R$2.662,00 R$2.928,20 

Fonte: Próprio autor 

 
4.2.1 Análise e diagnóstico da viabilidade operacional 

Analisando os pontos anteriores, a Naturalis concluiu que o negócio vendo 

do ponto de vista operacional é viável, por se tratar de uma novidade, pelo 

mercado estar crescendo em média 40% e por ser mais que um restaurante de 

rodizio, mas também um ambiente de lazer, contando com espaços pensados 

especificamente para atender e cativar o cliente final. 

O restaurante também será um espaço para aluguel de eventos 

e divulgação de causas que defendam pautas coniventes com o estilo de vida dos 

clientes. Isso tudo dentro de uma área de 140 metros quadrados, o que é 

acessível e fácil de achar para alugar. Analisando a tendência de crescimento do 

mercado, acredita-se que a médio prazo. 
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Referente à operacionalização de compra dos suprimentos, existem 

diversos meios para a encomenda de todos os insumos que serão utilizados no 

rodízio e a maioria é de baixo custo, podendo ser encontrados em feiras, zonas 

cerealistas, supermercados comuns e CRAISA.   

Além disso, existirá um sistema de ERP que facilitará a comunicação da 

empresa com os fornecedores com o intuito de manter a qualidade exigida e 

esperada pelos clientes. Dessa maneira, os custos com os produtos necessários 

para uma entrega satisfatória ficarão dentro do calculado e com o tempo, através 

de fidelizações e parcerias,  as negociações e tendem a ser melhores e com isso 

espera-se uma diminuição no valor dos insumos.   
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5. VIABILIDADE MERCADOLÓGICA 

 
5.1 PLANO DE MARKETING 

O plano de Marketing aborda o plano estratégico e planejamento de 

atuação da empresa no mercado, sempre em busca de aumento das vendas, 

popularização da marca e maior contato com o cliente. A seguir será exposto o 

plano inicial de marketing da Naturallis seguindo o modelo dos 4 Os de Kotler e 

Keller (2012). 

5.1.1 Produtos e serviços 

A Naturallis oferecerá um rodízio vegano ou vegetariano, dependendo da 

escolha do consumidor. O rodízio será bem servido, com diversas opções de 

pratos, que serão divididos entre entrada, opções principais e sobremesa. O 

rodízio será servido no restaurante ou via delivery, onde o cliente escolhe entre os 

combos ou as opções individuais. 

5.1.2 Matriz BCG 

A matriz BCG é utilizada para analisar os produtos disponíveis em relação 

ao seu crescimento e participação de mercado. 

A Naturallis prevê que os rodízios veganos e vegetarianos sejam seu 

produto “Ponto de interrogação” por ser um mercado que está ganhando muita 

visibilidade, mas que ainda não tem uma grande parcela do mercado. Segue 

tabela 5: 

 
Tabela 5 - Matriz BCG. 

 

Fonte: Próprio autor 
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5.1.3 MVP 

O MVP da Naturallis será realizado como forma de rodízio mínimo, ou seja, 

com menos opções das que são oferecidas no rodízio, para isso a empresa irá 

alugar um salão para promover um evento, onde será apresentado ao público o 

conceito e a proposta da Naturallis. Com isso, será possível coletar informações 

sobre os consumidores e os feedbacks. 

 

5.1.4 Preço 

O preço do rodízio vegano ou vegetariano (com entrada, as opções 

principais e a sobremesa), será de R$ 59,90. Comparando-se com o preço médio 

dos principais concorrentes e também com a pesquisa de campo efetuada no 

capítulo 3, pode se considerar como um valor justo para os consumidores e que 

possibilitará a máxima participação da empresa no mercado. A Empresa aceitará 

como forma de pagamento dinheiro, cartões de crédito, débito e vale refeição com 

parceria e fornecedores de maquininha. 

 
5.1.5 Promoção 

A Naturallis fará sua maior presença nas redes sociais através de posts 

interativos em todas as mídias, placas de esquina na rua, flyers e ações de 

marketing e através de parcerias com digital influencers a fim de atrair possíveis 

consumidores. 

Principalmente na pré-inaugurarão, utilizando-se de ferramentas do google, 

como por exemplo, Google Adwords e post patrocinados no facebook e instagram, 

para atingir seu público alvo, com uma linguagem descontraída e informativa, no 

intuito de engajar, criar interesse e se aproximar de seus clientes. Inicialmente, a 

Naturallis não irá terceirizar seu trabalho de interação e comunicação com o 

público nas mídias sociais e site, mas posteriormente, contratará uma agência 

especializada em marketing digital. 
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5.1.6 Gestão da Marca 

 
Na figura 4, é apresentado o logotipo da Naturallis. 

Figura 4 - Logomarca. 

Fonte: Próprio autor 
 

O logo foi desenvolvido com a fonte Script MT Bold por ser uma letra que 

remete a convites, e que tem o objetivo de convidar as pessoas a experimentarem 

a proposta do restaurante, a imagem foi escolhida, pois a junção dos pratos por 

uma folha traz a ideia de restaurante vegano. 

Na Figura 5, é apresentada a peça publicitária da marca através de posts 

nas mídias sociais. 
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Figura 5 - Peça Publicitária 
 

Fonte: Próprio Autor 

 
5.1.7 Fluxograma da experiência de compra dos clientes da empresa 

 
Na figura 6, vê-se o fluxograma da experiência de compra da Naturallis: 
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Figura 6- Fluxograma da experiência de compra. 
 

Fonte: Próprio autor 
 

5.1.8 Estratégias de fidelização de clientes 

 
A Naturallis irá utilizar das mídias sociais para gerar proximidade com seu 

consumidor, além de treinar seus colaboradores, preparando-os para um 

excelente atendimento e domínio sobre o tema vegetarianismo/veganismo. Com 

isso, o restaurante passará credibilidade aos clientes e eles irão se sentir 

acolhidos. A empresa pretende criar um cartão fidelidade, onde o cliente irá 

preenche-lo em cada visita ao restaurante, sendo que após completar 10 

carimbos, ganhará uma refeição grátis. Em dadas comemorativas a empresa 

promoverá um cardápio especial e diferenciado. 

 
5.1.9 Posicionamento da marca 

O restaurante contará com uma estratégia de diferenciação, pois terá uma 

proposta única com atendimento especializado, ganhando a confiança dos clientes 

e se destacando mediante mercado. 
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5.2  PREVISÃO E MENSURAÇÃO DA DEMANDA 

5.2.1 Demanda corrente e futura 

 
A Naturallis entende que, devido sua localização ser na “rua”, os principais 

substitutos são outros restaurantes que possuem opções vegetarianas em seus 

cardápios, sendo que os restaurantes self-service veganos e vegetarianos, são 

vistos como concorrentes do produto da Naturallis. 

De acordo com o IBGE9, 34% dos brasileiros gastam com a alimentação 

fora do lar, sendo que das opções entre restaurante, lanchonetes e padarias, 45% 

tem preferência por fazer a refeição em restaurantes. Analisando esses dados, a 

Naturallis entende que terá uma boa aceitação no mercado, já que estará inserida 

em um segmento que faz parte do dia a dia do consumidor. 

De acordo com a pesquisa de campo feita com os restaurantes veganos da 

região do ABC, que foram listados como os concorrentes da Naturallis, como o 

Villa Natural, Natural Jardim Empório e Restaurante e Madriguinha Vegan, foi 

questionado sobre a quantidade de pessoas que frequentam os restaurantes 

diariamente, com base nas respostas informadas, foi identificado uma média de 

100 pratos servidos por dia. 

De acordo com a pesquisa sobre número de vegetarianos feito pelo 

IBOPE10, no Brasil aproximadamente 30 milhões de brasileiros se consideram 

veganos e vegetarianos, sendo que na região metropolitano de São Paulo 16% 

desse número se considera vegano e vegetariano, o que equivale à 

aproximadamente 4.800.000 de pessoas.  

Não foi possível mensurar o número exato para o grande ABC, que será o 

local onde a empresa ficará localizada, mas com as ações de marketing 

promovidas pela Naturallis, estima-se atingir  1% desse número. Embora essa 

porcentagem de pessoas seja atingida, a equipe de marketing considera que 

apenas 0,2% realmente seriam clientes assíduos. Chegando ao número de 

aproximadamente 64 pessoas por dia, considerando as refeições do almoço e 

jantar, com uma oscilação baixa, entre 5% e 7% deste número no primeiro ano. 

Com base nessas informações foi estipulada uma média de 64 pessoas por dia no 

primeiro ano e aumentos subsequentes de 40% ao ano 

 
9 

http://edicaodobrasil.com.br/2018/10/11/34-dos-brasileiros-gastam-com-alimentacao-fora-lar/ 
10 

https://www.vista-se.com.br/ibope-numero-de-vegetarianos-no-brasil-quase-dobra-em-6-anos-e-chega- 
a-29-milhoes-de-pessoas/ 

http://edicaodobrasil.com.br/2018/10/11/34-dos-brasileiros-gastam-com-alimentacao-fora-lar/
https://www.vista-se.com.br/ibope-numero-de-vegetarianos-no-brasil-quase-dobra-em-6-anos-e-chega-a-29-milhoes-de-pessoas/
https://www.vista-se.com.br/ibope-numero-de-vegetarianos-no-brasil-quase-dobra-em-6-anos-e-chega-a-29-milhoes-de-pessoas/
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devido a consolidação da marca, conhecimento do restaurante pelos clientes e o 

crescimento do setor por ano, sendo assim espera-se ter a venda de 90 pratos por 

dia no segundo ano, 125 no terceiro ano, 176 no quarto ano e 246 no quinto ano 

após o restaurante estar aberto. 

Para determinar o market-share, a Naturallis, utilizou como base uma 

pesquisa do Instituto FoodService Brasil (IFB)² em 2018 o setor de alimentação 

fora de casa movimentou aproximadamente R$205 bilhões. Tendo esses dados 

como base, o objetivo da Naturallis é em 5 anos atingir 0,00786% desse 

mercado,utilizando como base a fórmula de Market-share de Kotler e Keller, que 

corresponde à um faturamento anual de R$ 1.104.076,80 esses valores 

correspondem a uma visita média de 64 pessoas por dia, o que está dentro da 

capacidade do restaurante. 

 

Na tabela 6 é mostrado alguns dados sobre a demanda: 
 

Tabela 6 - Demanda Corrente e Futura 

 

Fonte: Próprio autor 

Produção diária: Quantidade estimada de pessoas que passarão no 

restaurante por dia, considerando as refeições do almoço e jantar. 

Faturamento anual: Valor recebido anualmente, calculado com base no valor do 

rodízio e nas quantidades vendidas no ano. 

Crescimento produtivo da empresa: O crescimento esperado da empresa é 

de 40% ao ano, baseado nas pesquisas o que a Naturallis considera um valor 

viável, uma vez que o mercado vegano e vegetariano vem ganhado bastante 

espaço no mercado. 
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5.3  ESTIMATIVAS DE GASTOS 

Para as divulgações da empresa, a Naturallis, pretende trabalhar com uma 

panfletagem em locais próximos à área do restaurante, divulgações ONGs de 

proteção animal, além da utilização das mídias sociais como facebook e instagram 

para divulgação na internet. Como a Naturallis, não irá contratar uma empresa 

especializada em marketing e esse trabalho será feito internamente pelos 

membros do conselho, será reservado um valor de R$ 1.000,00 para eventuais 

campanhas, e um valor de R$ 4.000,00 de investimento inicial para a compra de 

material promocional. 

5.4  ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA VIABILIDADE MERCADOLÓGICA 

Como citado acima, a Naturallis possui uma bagagem de mercado 

excepcional, além de ter fortes indícios que levarão ao sucesso, através dos 

resultados que poderão ser alcançados, dado seu planejamento estratégico. A 

Naturallis utilizará mídias sociais e parcerias com influencers adeptos a esse estilo 

de vida e outros tipos de canais de marketing. Isso fará com que o conhecimento 

sobre a inauguração se torne público, e que já no dia da abertura do restaurante, 

reúna muitas pessoas, dentre elas o público alvo e simpatizantes com o estilo de 

vida. Se o restaurante conseguir colocar as estratégias definidas em prática, terá 

grande visibilidade e com certeza, atrairemos muitos clientes. 



52 
 

6. VIABILIDADE DO CAPITAL HUMANO 

 
6.1  PROJEÇÃO DE COLABORADORES 

 

6.1.1 Atividades 
Os funcionários contratados pela Naturallis exercerão as seguintes 

atividades: 

 Realizar a recepção dos clientes, verificar reservas, encaminhar os clientes até 

suas mesas de acordo com a preferência entre os espaços internos e ao ar livre 

com opção de pet friendly; 

 Oferecer o cardápio e mostrar as opções servidas no restaurante, anotar seus 

pedidos, servindo-os posteriormente, e, após a saída do cliente retirar os restos da 

mesa e limpá-la, de modo que outra pessoa possa ocupá-la; 

 Elaborar cardápios e supervisionar o trabalho dos cozinheiros no restaurante, 

planejar a execução dos pratos, a qualidade dos alimentos e os métodos de 

cozimento; 

 Executar as atividades de confecção de pratos cozinhados e de sobremesas; 

 Executar atividades operacionais como limpeza dos pratos, copos, talheres e 

organização da cozinha; 

 Atender ao público no momento de pagamentos, recebimento de valores, 

fechamento de caixa e emissão de notas fiscais; 

 Comprar os insumos que serão utilizados (negociação com fornecedores) e entrar 

em contato com a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos. 

 

6.1.2 Organograma  
 
A Naturallis contará com os seguintes cargos para a execução das atividades 

acima descritas: 

Área administrativa: Composta pelos administradores, gerente geral e auxiliar 

de loja. 

Área Operacional: Equipe de atendimento aos clientes (composta pelo (a) 

Hostess, Garçons,   Chefe de Cozinha, Cozinheiros e Operador de Caixa) que 
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cuidará de toda a experiência do cliente, desde seu primeiro atendimento na 

entrada olhando toda a jornada do mesmo dentro do restaurante e equipe de 

gestão (composta pelos auxiliares de loja) que será responsável pelo controle de 

estoque, vistorias de fluxo e limpeza da loja, disposição dos produtos e etc. 

 

Figura 7 - Organograma. 
 

Fonte: Próprio Autor 

 
6.1.3 Headcount 

Para que a Naturallis funcione em seu máximo potencial são necessários a quantidade de 

funcionários descritos abaixo: 

 Conselho: Composto pelos seis sócios da empresa, os quais atuaram em toda área 

administrativa com recrutamento, seleção, treinamento, cumprimento das leis 

trabalhistas, além de acompanhamento das ações gerenciais e responderão 

legalmente pela Naturallis. 

 Gerente Geral: A empresa contará com um (a) gerente geral que será responsável 

pelas atividades de planejamento, execução, análise e controle de todas as 

atividades financeiras da loja, compra dos insumos necessários, contato com a 

empresa responsável pela manutenção dos equipamentos, atividades de 

relacionamento com o cliente. 

 Auxiliar de loja: A empresa contará com um (a) funcionário (a) para auxiliar o 

andamento da loja e esse realizará atividades operacionais ligadas ao controle de 

estoque, controle das entregas e da disposição dos produtos, vistorias da limpeza e 

de todo o fluxo de atividades do restaurante como um todo. 
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 Hostess: A Naturallis terá um (a) colaborador (a) no cargo de hostess que realizará 

a recepção dos clientes, verificará as reservas e encaminhará os clientes até suas 

mesas. 

 Chefe de Cozinha: A empresa contará com um (a) Chefe de cozinha que ficará 

responsável por elaborar cardápios e supervisionar o trabalho dos cozinheiros no 

restaurante, planejar a execução dos pratos, a qualidade dos alimentos e os 

métodos de cozimento. 

 Cozinheiros: Composto por dois cozinheiros (as) a equipe de preparo dos pratos 

terá a responsabilidade de executar a confecção dos pratos e sobremesas 

elaborados pelo Chefe de cozinha. 

 Garçons: a empresa contará com quatro funcionários (as) para atender os clientes, 

oferecer o cardápio e mostrar as opções servidas no restaurante, anotar seus 

pedidos, servindo-os posteriormente, e, após a saída do cliente, retirar os restos da 

mesa e limpá-la, de modo que outra pessoa possa ocupá-la 

 Ajudante de cozinha: A Naturallis terá apenas um (a) ajudante de cozinha que será 

responsável por operacionalizar toda limpeza e organização da cozinha (lavar 

pratos, talheres, copos e manter a cozinha limpa e em ordem) 

 Operador de Caixa: A Naturallis contará com apenas um (a) operador de caixa, o 

mesmo deverá ser responsável por fechar as comandas por mesa, recebimento de 

valores, fechamento de caixa e emissão de notas fiscais. 

A Naturallis contará com um Headcount de dezoito pessoas divididos em 

seis pessoas do conselho (sócios) e doze funcionários contratados para exercer 

as funções acima descritas. 

 
6.1.4 Competências 

 
Como competências para as funções das áreas administrativas, será 

necessária a formação de ensino superior completo, conhecimento avançado em 

ferramentas de auxílio como: Pacote Office, Internet e ferramentas de 

recrutamento, ter atenção a detalhes, capacidade de concentração, capacidade de 

lidar com o público caso necessário, ser organizado; dinâmico, saber trabalhar sob 

pressão, saber administrar bem o tempo, saber lidar com números; ter paciência, 

ser confiável, responsável e proativo. 
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Em relação às competências para a área de prestação de serviços ao 

cliente, será necessário ter ensino médio completo, comunicação clara e objetiva, 

e sensibilidade às necessidades dos clientes para criar empatia, espírito de 

equipe, capacidade de tomar decisões no momento certo, ser rápido e coerente, 

flexibilidade no horário, organização, ter disposição para a multifuncionalidade, 

proatividade e estar disposto a aprender sempre. 

 

6.2  PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS 

6.2.1 Recrutamento e Seleção 

O recrutamento da Naturallis se dará após a definição dos cargos e vagas 

que precisam ser preenchidos. 

Serão analisados todos os currículos recebidos. Após análise, haverá 

filtragem de acordo com a formação e habilidades apresentadas condizentes com 

cada cargo. A equipe de RH realizará a triagem dos candidatos no momento da 

entrevista, e através de dinâmicas buscará conhecer mais sobre as habilidades 

descritas em currículo, comportamento e personalidade do candidato. 

Depois da dinâmica, os candidatos de cada cargo terão testes diferentes que 

condizem com a vaga. Todos os candidatos, independente da área, passarão por 

entrevista com o RH. 

Para os cargos de cozinheiro, ajudantes de cozinha e chef serão aplicados 

testes práticos relacionados a algum prato oferecido pelo restaurante. O objetivo é 

avaliar o comportamento do candidato na cozinha, a habilidade com a preparação 

de refeições, conhecimentos em comidas veganas e trabalho em equipe. Para o 

cargo de chef, a habilidade de tomada de decisão também será levada em 

consideração. 

Os cargos de garçom e responsáveis pela limpeza terão provas que 

avaliarão conhecimentos gerais e português. Os cargos administrativos também 

terão testes, porém mais complexos, que será avaliado também habilidades 

matemáticas e conhecimentos específicos da área em questão. 

Independente do setor, após processo realizado, a Naturallis busca filtrar os 

candidatos de melhores resultados profissionais e também com valores pessoais 

condizentes aos da empresa. Dessa forma espera-se construir uma equipe 

dequalidade e motivada que busca crescimento pessoal e profissional juntamente 

com a empresa. 
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6.2.2 Remuneração 

A remuneração oferecida pela Naturallis será constituída de salário,  

refeição no local, vale transporte e convênio odontológico. Os garçons terão como 

bônus a taxa de serviço de 10% paga pelo cliente, que será dividida entre todos 

em partes iguais. A remuneração está acima da média do mercado pois o 

restaurante contratará pessoas que já possuem experiência prévia trabalhando 

com o público vegetariano e vegano e por ser se tratar de uma alimentação de 

nicho, será necessário que, por exemplo, o garçons já tenham conhecimento no 

preparo desses alimentos. 

Tabela 7 - Remuneração. 

 

Fontes: LoveMondays e Vagas.com 

6.2.3 Treinamento e Desenvolvimento 

 

Os treinamentos da Naturallis visam adequar o colaborador a atividade e 

resultado esperado dentro do seu cargo. Também, analisar a forma como este se 

sente em relação a sua atividade, dificuldades encontradas e conhecimentos 

adquiridos após os treinamentos propostos. 

Como ferramenta de desenvolvimento, a empresa realizará programas de 

aprendizagem. Para os profissionais da cozinha, também será oferecido cursos de 

curta duração que visam melhorias das habilidades na preparação de pratos e 

aprofundamento em comida vegana, além de participação em workshops. Para os 

profissionais da cozinha será oferecido periodicamente (anualmente) cursos 

voltados para treinamento e desenvolvimento. 
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A Naturallis realizará avaliações de desempenho periódicas com o objetivo 

de verificar se o trabalho realizado pelo profissional está condizente com o objetivo 

da empresa. Também, a partir desses resultados, o RH avaliará a necessidade de 

novos treinamentos para aqueles com resultados negativos. 

Os resultados das avaliações individuais de tarefa, comportamentos e 

traços ajudam a definir quais cursos ou treinamentos serão necessários para o 

desenvolvimento do colaborador. A empresa possui oportunidades para aqueles 

que querem crescer e se expandir. 

 
6.2.4 Segurança no Trabalho 

O ambiente não proporciona muitas situações de risco, porém alguns EPIs 

são de uso obrigatório, tais como, calçados de segurança (botas), avental, 

máscara, touca e luvas de proteção. A fim de evitar qualquer tipo de contratempo 

relacionado a segurança, o restaurante Naturallis fará manutenção preventiva em 

equipamentos de cozinha que necessitem deste cuidado. 

 

6.3  ESTIMATIVAS DE GASTOS 

A Naturallis terá como gastos com funcionários o salário, baseado na média 

salarial do mercado, vale transporte fixo de R$15,00 por dia para cada colaborador 

e vale alimentação de R$200,00 por mês além dos encargos sociais e trabalhistas. 

A empresa espera manter um aumento de reajuste salarial de 3,4% ao ano. 

O quadro de funcionários permanecerá estável no primeiro ano podendo 

aumentar nos subsequentes de acordo com a expansão e budget do negócio. 

Na tabela 8 terá discriminado os valores acima citados: 
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Tabela 8 – Gastos 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

6.4 ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA VIABILIDADE DO CAPITAL HUMANO NA 

ORGANIZAÇÃO 

A viabilidade do capital humano na Naturallis é de extrema importância na 

empresa. Busca-se a presença de colaboradores motivados para fazer de um 

rodízio vegetariano/vegano uma experiência agradável e marcante aos clientes. 

A empresa contará com o trabalho de doze colaboradores contratados, 

sendo divididos em gerente geral, chef de cozinha, cozinheiros, auxiliares de 

cozinha, garçons, operador de caixa, hostess e auxiliar de loja, além dos seis 

sócios representantes do conselho administrativo. Todos os funcionários são 

necessários para que se ofereça um serviço de qualidade, com uma proposta de 

rodízio totalmente diferente já vista no mercado. 

Os colaboradores da Naturallis contam com uma remuneração compatível 

com a média do mercado, recursos essenciais para trabalhar, ambiente de 

trabalho agradável e oportunidades de crescimento e desenvolvimento dentro da 

empresa, para os interessados. 
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Devido ao fato da empresa apresentar esses recursos e auxílios para os 

trabalhadores, conclui-se que há viabilidade do capital humano na Naturallis. 
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7. VIABILIDADE FINANCEIRA 

7.1  PLANO FINANCEIRO 

7.1.1 Pressupostos da análise financeira 

Para chegar ao resultado, no ítem 5.2.1 (demanda corrente e futura) foi  

feita a estimativa de venda de rodízios por dia e seu respectivo faturamento, 

levando em conta o fluxo de clientes e o valor do rodízio por pessoa. A partir  

disso, foi calculado o faturamento mensal, o fluxo de caixa e as DREs. 

Para identificação dos custos, foram utilizados os valores demonstrados 

nos itens 4.2 (estimativa de gastos operacionais), 5.3 (estimativa de gastos de 

marketing) e 6.3 (estimativa de gastos de recursos humanos). 

7.1.2 Cálculo do investimento total 
 

A tabela 9 demostra todo o investimento pré-operacional realizado para 

inauguração do restaurante Naturallis, como pode ser visualizado abaixo. 

Os primeiros investimentos serão destinados a equipar o espaço, como a 

cozinha industrial, compras de caixa registradora e impressora fiscal, 

computadores, geladeira industrial, freezer, estantes de aço, conjunto de mesas e 

cadeiras, decoração do espaço pet friendly e kids, ar condicionado, reforma do 

espaço, software ERP, materiais promocionais/marketing, aluguel do primeiro 

mês, abertura no CNPJ e alvará. 
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Tabela 9- Investimento pré-operacional 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Conforme tabela 10, o cálculo do capital de giro foi realizado com base na 

necessidade de capital que a empresa precisará para manter suas operações 

funcionando, a principio para fazer o calculo, utilizou-se o valor necessário para a 

compra da matéria prima e o pagamento da MOD. 

Tabela 10 - Capital de Giro 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

O investimento total, demonstrado na tabela 11, foi calculado com base na 

soma dos valores do investimento pré-operacional e do capital de giro. 
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Tabela 11 - Investimento total 

 
 

Fonte: Próprio autor 
 

7.1.3 Estimativa do faturamento mensal para os próximos 5 anos 

As tabelas demonstradas no apêndice A, mostram a expectativa do 

faturamento mensal da empresa para os próximos 5 anos. Os resultados foram 

calculados baseados na estimativa de demanda corrente e futura e nas pesquisas 

realizadas. 

Na tabela 12 será demonstrado o resumo anual do faturamento do restaurante Naturallis. 

Tabela 12 - Faturamento Anual 

 
Fonte: Próprio autor 

 

7.1.4 Estimativa mensal dos custos fixos e variáveis para os 

próximos 5 anos 

Nas tabelas 13, 14 e 15, serão demonstrados os custos fixos da empresa e 

as despesas administrativas e comerciais que foram calculadas com base nos 

salários e encargos, energia elétrica, água, manutenção e reparos, aluguel, 

benefícios, internet, materiais auxiliares de produção e depreciação. 
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Tabela 13 – CIF 

 

Fonte: Próprio autor 

Tabela 14 - Orçamento das despesas administrativas 

 

Fonte: Próprio autor 
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Tabela 15 - Orçamento das despesas comerciais e fixas 

 

Fonte: Próprio autor 

Os custos variáveis, demostrados no apêndice B, foram calculados com 

base na média entre os custos dos insumos que serão utilizados na preparação do 

rodízio. 

7.1.5 Demonstrativos de resultados para os próximos 5 anos 

A DRE (demonstração de resultado do exercício) está representada na 

tabela 16, que apresenta um aumento do lucro líquido do restaurante Naturallis 

nos próximos 5 anos. A DRE mensal está detalhada no apêndice D. 
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Tabela 16 - DRE anual 

 

Fonte: Próprio autor 

7.1.6 Estimativa do fluxo de caixa futuro mensal para os próximos 5 anos 

A tabela 17 demonstra o fluxo de caixa anual calculado com base nas 

estimativas de demanda corrente e futura e considerando os custos e despesas 

da empresa. Os resultados do restaurante foram demonstrados para os próximos 

5 anos. O apêndice D demonstra o fluxo de caixa mensal. 

Tabela 17 - Orçamento de fluxo de caixa anual 

 

Fonte: Próprio autor 
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7.1.7 Cálculo e análise dos indicadores de viabilidade financeira 

A taxa interna de retorno (TIR) tem por objetivo demonstrar o retorno do 

projeto, levando em consideração os resultados do fluxo de caixa e os 

investimentos pré-operacionais. O resultado do restaurante Naturallis está em 

61%, conforme a tabela 18, monstrando ser um projeto viável.  

Tabela 18 – TIR 

 

Fonte: Próprio autor 

 
A tabela 19 apresenta o valor do VPL considerando os próximos 5 anos, 

sendo possível identificar que o projeto é lucrativo, visto que o investimento inicial 

não é alto e o retorno é positivo. 

Tabela 19 - VPL 
 

 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Conforme demonstrado no apêndice C foi possível notar que o restaurante 

Naturallis apresentará um payback após 3 anos e 7 meses. A definição de 

payback é o tempo que uma organização leva para recuperar o investimento 

inicial. 

              Tabela 20 - Período de Payback 

 
 

                Fonte: Próprio autor
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O Ponto de equilíbrio anual do Naturallis foi calculado com base na 

quantidade de rodízios mínimos necessários para cobrir os custos operacionais. 

Tabela 21 - Ponto de Equilíbrio 

 

Fonte: Próprio autor 
 

7.2  ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA VIABILIDADE FINANCEIRA 

Com base nos números apresentados e nos indicadores levantados, a 

empresa deverá gerar lucro a partir do final do terceiro ano, mostrando um TIR e 

VPL positivos, pode-se concluír que a viabiloiadade do projeto.   
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8. VIABILIDADE DO NEGÓCIO: CONCLUSÃO DO TRABALHO 

8.1 ANÁLISE SWOT DA EMPRESA 

A análise SWOT (strenghs, weaknesses, opportunities e threaths), tem 

como objetivo organizar as informações coletadas na análise de situação e 

separá-las em questões internas ou externas apresentados na tabela 22: 

Tabela 22 - Análise SWOT 
 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Entre as forças destacadas na tabela anterior, pode se notar que a 

Naturallis, preza pela qualidade nas entregas e variedade das opções dos pratos, 

possui um ambiente agradável, relaxante e que convida os clientes a levar os 

Pets, além de contar com uma equipe de funcionários atenciosos e dedicados, 

para melhor atender os clientes. 

As oportunidades mostram a exploração e conquista de uma parcela de 

mercado que hoje, não tem muita atenção, por contar com um ramo mais 

específico e com uma proposta de diferenciação na alimentação vegana. 

Sobre as fraquezas apresentadas, pode-se concluir que por ser um 

restaurante voltado a um público minoritário, talvez apresente uma volatilidade de 

demanda e uma menor frequência de pessoas no início das operações, mas 

conforme a marca for se consolidando no mercado, esse número será mais 

estável e maior. 
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Por fim, a Naturalis entende como ameaça, restaurantes que tenham em 

seus cardápios opções veganas e vegetarianas. 

 

8.2 PLANO DE AÇÃO 

O Plano de ação da Naturallis envolve algumas etapas até a concretização 

da abertura do restaurante. Abaixo será demostrado o passo a passo do momento 

da abertura da empresa até a inauguração da mesma, seguindo a metodologia 

5W2H (what, who, when, where, why, how, how much), apresentado da tabela 23 

a 27. 

Tabela 23 - 5W2H Abertura da empresa 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Tabela 24 - 5W2H Aluguel do espaço 

 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 25 -5W2H Compra de materiais 

 

Fonte: Próprio autor 
 

Tabela 26 - 5W2H Contratação de funcionários 

 

 

Fonte: Próprio autor 
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Tabela 27 - 5W2H Ação de marketing 

 
Fonte: Próprio autor 

 

8.3  Considerações finais sobre o negócio 

Através de todas as análises, pesquisas, dados e 

viabilidades a respeito da Naturallis, é notável que a empresa 

tem mais pontos positivos do que negativos, além de possuir um 

grande potencial de sucesso devido ao crescimento de mercado 

vegano\vegetariano. 

A Naturallis buscará atingir os pontos propostos em seu 

planejamento, enfatizando sua visão e valores com a sociedade, 

no intuito de garantir espaço no mercado de food service. 

Como a Naturallis pertence ao segmento alimentício, é 

importante acompanhar a necessidade de expansão, visto que se 

deve considerar a constante atualização e melhoria contínua em 

todos os aspectos, alcançando assim, o objetivo de atingir um 

nível de serviços exemplar. 

Considerando todos os estudos e estratégias adotadas ao 

negócio, conclui- se que o plano de negócios da Naturallis é 

viável, finanaceiramento, estrategicamento, operacionalmente e 

mercadologicamente, podendo-se observar tal afirmação, através 

da mensuração dos resultados obtidos. 
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ANEXOS 
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RESUMO ESTENDIDO 

1. VIABILIDADE DA IDEIA DO NEGÓCIO 

O grande objetivo do restaurante Naturallis é ser a principal escolha na 

alimentação e interação para o público vegetariano e vegano. Trata-se de um 

restaurante de rodízio com opções que se encaixam no estilo de vida desse 

público. 

Além dessa ideia inovadora, o local tem um espaço super familiar, 

aconchegante e amistoso: salão principal, espaço pet, espaço kids e um espaço 

para relaxar.  

O Naturallis acredita no sucesso do negócio por ser uma novidade e porque 

estará inserido em um mercado que tem um público alvo que vem crescendo ano 

a ano, conforme citado ao longo do trabalho.  

1.1 BUSINESS MODEL CANVAS 

Foi utilizado o Business Model Canvas para que uma ideia estruturada 

surgisse. Abaixo, serão detalhadas as 9 áreas desse modelo de negócio. 

Proposta de valor: reunir um público com o mesmo estilo de vida em um 

ambiente aconchegante e oferecendo diversas opções dentro de um rodízio 

vegetariano e vegano.  

Os veganos, vegetarianos e demais consumidores podem escolher ir até o 

espaço físico, que fica localizado no Bairro Jardim - Santo André, ou pedir a 

refeição através de um aplicativo delivery de comida. 

Relacionamento com os clientes: a proposta é oferecer aos clientes um 

ambiente agradável, harmonioso, familiar e amistoso. Além de manter um 

relacionamento próximo e customizado através do atendimento com os clientes, o 

restaurante promoverá ações que envolvem projetos sociais relacionados a saúde 

e atualizará suas mídias sociais constantemente afim de interagir e atualizar os 

clientes sobre as novidades. 

Canais: existem diversos recursos de marketing que serão utilizados para 

atrair clientes e na divulgação do restaurante, dentre eles, incentivar os 

frequentadores a compartilharem a localização e fotos deles no Naturallis nas 

redes sociais. O restaurante utilizará dos demais canais: espaço físico, entrega em 

horários específicos via aplicativos de delivery de comida, mídias sociais, 

panfletos e banners espalhados nas ruas em pontos específicos. 
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Segmentos de clientes: O público alvo do restaurante são pessoas das 

classes B e C, vegetarianos, veganos e simpatizantes com esse estilo de vida. 

Fontes de receita: as fontes originarão dos serviços prestados. São eles: 

rodízio, bebidas e eventos esporádicos (horas extras de funcionamento – happy 

hour, eventos de yoga, etc...) 

Recursos: além do capital dos sócios e das parcerias com instituições 

beneficentes e blogueiras com esse estilo de vida para divulgar o restaurante, o 

Naturallis também contará com uma equipe de profissionais com experiência 

prévia nesse nicho e um espaço de lazer/relaxamento para os clientes após ou 

antes das refeições. 

Principais atividades: a principal atividade do restaurante, com certeza, é 

a organização, separação e preparo dos alimentos. Dentre outras atividades, 

destaca-se o desenvolvimento de novidades no cardápio que ocorrerão 

mensalmente para sempre surpreender os clientes e também ações frequentes de 

marketing para divulgação da empresa e captação de novos clientes. A principal 

estratégia será através de mídias sociais. 

Principais parceiros: são parceiros dos restaurantes, instituições como: 

CRAISA, ONGs, zonas cerealistas, hortifruits, atacadistas e supermercados. A 

parceria com as citadas instituições é com o intuito que as mesmas divulguem o 

Naturallis para seus demais clientes e em troca o restaurante poderá contribuir 

com arrecadações através de eventos para essas instituições e divulga-las 

também. 

Estrutura de custos: a estrutura de custos são basicamente as matérias 

primas dos produtos utilizados: rodizio, bebidas e sobremesas. Além das 

despesas fixas, administrativas e comerciais que são compostas por salários, 

encargos, energia elétrica, água, manutenção e reparos, aluguel, seguros, 

benefícios de funcionários, materiais auxiliares a produção, escritório e marketing, 

comunicação (internet) e depreciações dos equipamentos em geral. 

Análise e diagnóstico de viabilidade do negócio: Acredita-se na 

viabilidade do negócio por ser um restaurante inovador, atendendo um nicho de 

mercado que vem crescendo segundo pesquisas mencionadas ao longo deste 

trabalho e por ser um negócio sem competidores diretos, com a mesma proposta 

e ativos no mercado. O público vegetariano e vegano terá, com certeza, um 

serviço de qualidade com um ambiente que apoia e representa totalmente seu 

estilo de vida. 
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO   

  
2.1   DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO    

O restaurante Naturallis, classificado como um negócio voltado para 

serviços - setor alimentício Ficará localizado em Santo André, especificamente, no 

Bairro Jardim na rua das Bandeiras. Trata-se de um restaurante que atende, 

principalmente, o público vegetariano e vegano. 

2.2   DADOS DOS EMPREENDEDORES 

A Naturallis contará com um grupo de 6 sócios que além de investidores e 

conselheiros atuaram na administração do negócio e na frente das decisões, 

auxiliando o gerente geral. São os investidores: Cibele Kellner Oliveira, Diana 

Campos dos Santos, Guilherme Barroso de Morais, Laura Maria Benini, Mario 

Csch Junior e Rafaella Marchioretto Vicentin. 

2.3   Missão da empresa e valores organizacionais 

A missão da Naturallis é: proporcionar uma experiência extraordinária aos 

clientes, considerando não apenas o serviço prestado durante a permanência no 

estabelecimento, mas também, preocupando-se com o pós-serviço, com o objetivo 

de fazer com que os consumidores retornem ao restaurante.  A visão da Naturallis 

é: ser referência gastronômica, quando o assunto é alimentação 

vegana/vegetariana na região do ABC Paulista.  No intuito de atingir a missão e 

visão da empresa, a Naturallis adotou os seguintes valores: respeito aos clientes e 

ao meio ambiente; empatia; sustentabilidade e ética.   

2.4   Forma jurídica de enquadramento tributário 

A Naturallis se enquadrará na forma jurídica de uma sociedade limitada e 

em relação à tributação, a Naturallis efetuará o pagamento de todas as obrigações 

mensais até dia 30 de cada mês. A empresa optará pelo Simples Nacional. 

2.5   Capital social e fonte de recurso 

Os sócios descritos no item 2.2 arcarão com um investimento inicial de 

R$109.153,31 divididos pelas seguintes cotas: Rafaella Marchioeretto Vicentin 

15%, Diana Campos 18%, Guilherme Barroso 17%, Laura Maria Benini 18%, 

Cibele Kellner 15% e Mario Csch Junior com 17%. 
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3. ESTUDO DE MERCADO ALVO (DADOS SECUNDÁRIOS)  

 
3.1.1  Mercado Atual  

De acordo com dados encontrados no site da sociedade vegetariana 

brasileira², foi identificado que atualmente no Brasil, 14% da população se declara 

vegetariana. Esse percentual corresponde a praticamente 30 milhões de 

brasileiros adeptos ao vegetarianismo, com relação ao veganismo, não existem 

dados exatos sobre este público, mas considera-se uma porcentagem aproximada 

do número de vegetarianos e é este público que a Naturallis estima atender, assim 

como os simpatizantes deste tipo de alimentação. 

3.1.2  Histórico de Mercado  

Em pesquisa de mercado realizada em Abril de 2018 pelo IBOPE e 

publicada pela sociedade vegetariana brasileira², identificou-se um crescimento de 

75% no mercado vegetariano nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, 

Recife e Rio de Janeiro com relação a 2012. Em 2018, nestas regiões 

metropolitanas citadas, estima-se que 16% do público é vegetariano, enquanto 

que nas pesquisas de 2012 este indicador percentual era de apenas 8%.  

3.1.3  Projeções futuras  

Existem em torno de 240 restaurantes vegetarianos e veganos no Brasil, 

além de lançamentos de pratos e lanches veganos em restaurantes e lanchonetes 

não-vegetarianas. Já podem ser encontradas em supermercados, muitas opções 

veganas de produtos cárneos ou lácteos, como linguiças, coxinhas, nuggets, 

kibes, presuntos, salsichas, requeijões e sorvetes.  

Segundo empresários do setor de produtos veganos consultados pela 

Folha3, o mercado de produtos veganos no Brasil tem crescido na faixa de 40% 

ao ano, mesmo na crise.  

Além disso, dados do Google Trends, publicado pelo site W vegan, 

mostram que o crescimento no volume de buscas pelo tema vegetariano/vegano 

tem aumentado de duas a três vezes a cada ano, se comparado ao ano anterior 

(crescimento anual nas buscas entre 150% e 250%)4, representando um aumento 

do interesse do consumidor. Este ritmo deve se manter ou acelerar também para 

os próximos anos.  
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3.1.4 Tendências de mercado 

O mercado de produtos veganos não atinge apenas veganos/vegetarianos, 

mas além disto, também uma crescente parcela da população que busca diminuir 

o consumo de carnes, leite/derivados e ovos, incluindo aqueles com algum grau 

de intolerância à lactose, que já atinge cerca de 70% dos adultos brasileiros5.  

Em pesquisa realizada em janeiro de 20176, identificou-se que 

aproximadamente 63% dos brasileiros querem diminuir seu consumo de carne. 

Além disto, na pesquisa descobriu-se que 73% dos brasileiros não se sentem 

confortáveis com relação a como a carne é produzida, e 35% deles, se preocupam 

com a saúde, quando a sua ingestão de carne 

No Brasil, embora não exista um cálculo específico do tamanho de mercado 

para produtos veganos, a Associação Brasileira de Supermercado7 afirma que a 

oferta de produtos vegetarianos é menor do que a demanda por estes produtos no 

país. Em complemento, os dados e estudos indicam um faturamento de 55 bilhões 

de reais em 2015 no mercado de produtos naturais.  

3.2  Estudo dos clientes (dados secundários)  

3.2.1  Identificação das características demográficas.  

Um estudo realizado pelo IBOPE8 e publicado pela sociedade vegetariana 

brasileira em 2012 apontava a existência de 16 milhões de vegetarianos no Brasil, 

equivalente a 8% da população. Em abril de 2018, o percentual saltou para 14% 

ou cerca de 29,2 milhões de pessoas. Segundo o estudo, 55% do público geral 

entrevistados consumiriam mais produtos veganos (sem nada de origem animal) 

se houvesse uma melhor sinalização nas embalagens. Se os produtos veganos 

tivessem o mesmo preço dos produtos de origem animal que eles estão 

acostumados a consumir, 60% dos entrevistados dariam preferência a eles na 

hora da decisão de compra.  

Os valores acima descritos já se mostra suficiente para provocar uma 

revolução no mercado alimentício e em outros setores da economia. 
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3.2.2   Descrição dos Interesses e comportamentos dos clientes.  

O público vegano tem uma filosofia que gira em torno do respeito aos 

direitos dos animais e às questões ambientais. Isso significa que um vegano não 

consome qualquer produto que utilize subprodutos obtidos a partir da exploração 

animal (como carne, leite, ovos, mel, queijos, pele, lã, couro etc.). Também são 

boicotados os produtos de marcas que realizam testes em animais e até mesmo 

eventos em que cultivam exploração animal, como rodeios e zoológicos.  

Todos esses hábitos fazem com que os veganos tenham que pesquisar 

muito antes de escolher o que consumir, desde os alimentos até produtos de 

higiene, medicamentos, cosméticos e vestuário.  

Já o público vegetariano exclui apenas carne, aves e frutos do mar de sua 

dieta. Porém, existem diferentes tipos de vegetarianismo e alguns também 

excluem laticínios e ovos. 

3.3 Identificação dos motivos que levam os clientes a consumir os 

produtos ou serviços da empresa.  

Reconhecimento do problema: Quando o consumidor procura alternativas 

para alimentação vegetariana e vegana.  

Busca de informações: O consumidor pesquisará as opções de 

restaurantes que oferecem comidas vegetariana e veganas. Nesse momento a 

Naturallis tem a chance de mostrar seu diferencial, que é o rodízio. Os meios 

utilizados para essas divulgações serão o Google AdWords, mídias sociais, 

banners e panfletos informativos para que os clientes conheçam a loja.  

Avaliação de alternativas: O cliente avaliará as opções de restaurantes 

existentes no mercado do grande ABC e escolherá a que mais lhe agrada. 

Segundo pesquisas, o único rodízio vegano do ABC será a Naturallis, assim é 

possível que consumidores estejam inclinados a frequentar o restaurante.  

Decisão de compra: O consumidor que escolher o rodízio poderá decidir 

de acordo com as variadas opções de bebidas e sobremesas. Terá uma 

experiência única com o ambiente, atendimento especializado, apresentação e 

cuidado no preparo dos pratos. Ao finalizar a refeição se sentirá relaxado, 

satisfeito e tranquilo devido à música ambiente, decoração e iluminação do espaço 

pensada para isso.  
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Comportamento pós-compra: A Naturallis tem como objetivo atender 

todas as expectativas dos clientes, desde o momento em que o mesmo entra no 

restaurante até sua saída, para proporcionar sua fidelização e para fazer com que 

ele e seu pet se sintam à vontade e acolhidos. Os clientes também poderão deixar 

seus comentários e opiniões para a empresa, além de interagir com a Naturallis 

nas redes sociais.  

3.4 Análise do ambiente geral por meio do modelo das cinco 

forças competitivas de Porter.  

3.4.1  Estudo dos concorrentes  

Os produtos da Naturallis serão destinados a um público alvo de classe B e 

C. Conclui-se que a Naturallis terá como principais concorrentes restaurantes self 

service e à La carte que são totalmente veganos e vegetariano e seus substitutos 

resturates self service e à La carte que tenham opções vegetarianas no cardápio, 

localizados na região do ABC, mas principalmente aos localizados na cidade de 

Santo André. Embora a ideia de alimentação sem carne seja comum aos 

concorrentes, a Naturallis proporciona um conceito inovador, de rodízio vegano, 

que chegou ao mercado com o objetivo de fornecer uma combinação de qualidade 

e diferenciação.  

3.4.2  Estudo de barganha dos fornecedores  

Embora o mundo do veganismo não seja tão conhecido, existe um mercado 

considerável de fornecedores de alimentos especializados em produtos de origem 

vegetal, que são similares aos de origem animal, como por exemplo, o queijo. 

Além desses, outros fornecedores não especializados em alimentos somente de 

origem vegetal serão parte do portfólio de fornecedores. A empresa buscará 

sempre fornecedores que são eco friendlly e que apresentem o melhor custo 

benefício. Assim, conclui-se que embora não seja muito Forte, existe poder de 

barganha dos fornecedores.  

3.4.3   Estudo da barganha dos consumidores  

A Naturallis apresenta um conceito único de alimentação vegana, com 

qualidade, apresentação, ambiente aconchegante e atendimento diferenciado. 

Existe um número baixo de concorrentes, os consumidores da Naturallis não 

possuem alto poder de barganha em relação à empresa.  
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3.4.4   Estudo de novos entrantes  

Como forma de minimizar isso, a Naturallis irá consolidar a marca no 

mercado antes que o(s) concorrente(s) ganhe(m) mercado, agregando valor aos 

consumidores com o atendimento especializado, a qualidade dos produtos e o 

valor eco e pet friendly.  

3.4.5  Estudo de substitutos  

A Naturallis tem como seus principais substitutos os restaurantes que 

possuem opções vegetarianas e veganas em seus cardápios enquanto considera 

que seus principais concorrentes são os restaurantes com o cardápio totalmente 

vegetariano e vegano. A empresa tem como objetivo a fidelização do cliente, por 

meio dos princípios e valores transmitidos ao consumidor: rodízio saudável e 

animal free, com qualidade, atendimento especializado, ambiente agradável e 

aconchegante e uma experiência diferenciada.  

3.5  Pesquisa de campo  

Na pesquisa realizada pela Naturallis, através da ferramenta Google Forms, 

o restaurante separou algumas perguntas especificas para o público que o 

restaurante deseja atender como, se existe a dificuldade de se alimentar fora de 

casa e quais alimentos não podem faltar em um rodízio vegano. Iniciou-se no dia 

11 de Setembro de 2019, e finalizou no dia 18 de Setembro de 2019, com um total 

de 387 respostas, destas 104 foram de Veganos e Vegetarianos e 283 de pessoas 

que consomem carne.  

Filtrando os resultados das pesquisas foi identificado que 85% das pessoas 

fazem refeições fora de casa, esse é um bom número para a Naturallis que irá 

oferecer refeições no almoço e no jantar, buscando atender todos os públicos em 

horários de refeição, trazendo uma proposta saudável e diferente. Foi identificada 

a dificuldade em 63% das pessoas, então seria uma opção viável, interessante e 

que atende a necessidade desse público e que conforme a pesquisa 88% dos 

veganos fazem refeições fora de casa.  

Além de entender o habito de consumos das pessoas, foi importante 

identificar o interesse delas no restaurante por esse tipo de rodízio, e o resultado 

foi interessante, onde dentre as 387 respostas obtidas, 66% das pessoas 

frequentariam, sendo dessas 59% não vegetarianas, esses dados mostram que  
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não somente o público vegano e vegetariano tem interesse em frequentar a 

Naturallis, mas que existem simpatizantes com este tipo de alimentação. 

Finalizando a análise da pesquisa foi identificado que embora o restaurante 

seja focado no público vegano e vegetariano, muitas pessoas que consomem 

carne tem interesse em frequenta-lo. Mantendo uma boa política de preços e com 

qualidade condizente às práticas da Naturallis, será possível abranger todos os 

públicos e agradar todos os paladares, mesmo com comidas desse estilo tão 

especifico, conquistando assim boa parcela do mercado. 

3.6  Delimitação da estratégia organizacional  

3.6.1   Vantagem competitiva 

Nota-se como vantagem competitiva em relação ao mercado, uma nova 

proposta, onde será atendido o público vegetariano e vegano através de rodízio, 

que é um conceito inovador no mercado atual. A empresa trará como alguns dos 

diferenciais, um espaço pet friendly e ambiente agradável para as refeições, com o 

objetivo de fazer com que o cliente se sinta em casa. 

Podem-se analisar as atividades primárias e as atividades de suporte da 

empresa. Sendo identificado que a vantagem competitiva da empresa está 

representada pelo serviço prestado, já que é o único restaurante de rodízio nessas 

condições localizado no ABC.  

3.6.2  BSC  

Financeiro: Com o intuito de expandir a estrutura de negócio, a empresa 

estima obter um retorno do investimento em um período de 2 anos e 8 meses, 

baseando-se nas projeções de mercado realizadas. Além disso, a Naturallis 

possui a expectativa de que nos próximos 5 anos, terá um crescimento em 

faturamento de 40% ao ano, com a manutenção da base de clientes ativos e 

também com o aumento de público, conquistando aqueles que não são 

vegetarianos e veganos através de campanhas beneficentes.  

Cliente: Além de um sistema CRM atualizado, o foco é superar as 

expectativas dos clientes e ter um relacionamento próximo com os mesmos para 

que todas as sugestões e avaliações sejam analisadas. A aproximação e 

conquista da clientela será através da excelência no atendimento e alcance 

através do marketing.  
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          A partir desse ponto, a Naturallis pretende implementar um sistema 

de pesquisa de satisfação para que o atendimento seja avaliado e para receber 

sugestões de como melhorar o serviço e produto. Os clientes avaliarão o 

atendimento em escala de 1 a 5 estrelas (onde 1 representa um serviço muito ruim 

e 5 um serviço muito bom). A meta é manter, pelo menos, 4 estrelas.  

Processos internos do negócio: O restaurante fará o controle contínuo 

dos gastos e desperdícios internos, com a intenção de garantir um padrão de 

qualidade. Para isso, serão implementados KPIs que auxiliarão na eficiência 

destes gastos e desperdícios como, excelência operacional, Capacidade de 

inovar, Produção sustentável e Controle de produção; tendo 95% como o nível 

mínimo aceitável. Após a determinação do nível mínimo aceitável, qualquer desvio 

será acompanhado, analisado e corrigido, para que o padrão de qualidade 

estipulado se mantenha.  

Aprendizado e crescimento: A Naturallis terá um KPI que fará a gestão do 

aprendizado, no intuito de captar as boas práticas empresariais e disseminá-las 

para outras áreas da empresa.  

 

3.7   Análise e diagnóstico da viabilidade estratégica  

A Naturallis é uma empresa inovadora e que busca atingir, através da sua 

seus diferenciais e do seu foco no atendimento ao cliente, um novo espaço no 

ramo alimentício, sendo assim a empresa investirá nessa ideia que prova-se viável 

de um ponto de vista estratégico, levando em consideração a informação de que 

muitos adeptos a esse estilo de vida, ainda encontram dificuldades de se alimentar 

bem fora de casa de acordo com as pesquisas anteriormente citadas. 
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4. VIABILIDADE OPERACIONAL  
4.1   PLANO OPERACIONAL.  

4.1.1   Fluxograma dos processos operacionais  

Segue desenho do fluxograma, na figura 2, que explica toda a 

operacionalização do processo de atendimento e preparação para o 

funcionamento do estabelecimento:  

Figura 2- Fluxograma. 

 
 

Fonte: Próprio autor  

4.1.2  Layout ou arranjo físico.  

A partir do layout, foi definido o local para comportar toda a operação com 

média de 125m², área de atendimento com 13.20m divido em um salão principal 

com as mesas e cadeiras de 30,00 m², um salão para eventos de 20.90 m², 

espaço Pet friendly de 8,13 m² e espaço Kids de 9,10m²; o espaço interno da 

Naturallis contará com um estoque de 10.00 m², um escritório de 5,75 m², uma 

cozinha de 12,50 m², um vestiário de 5.75 m², uma área de 2.20 m² onde ficarão 

as a lixeiras para o descarte correto das mercadorias impróprias para consumo. 
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A Naturallis planeja locar o espaço para o negócio e estima que este será o 

layout padrão pré-definido e dependendo do espaço que for locado, pode sofrer 

algumas alterações.  

4.1.3   Máquinas e equipamentos necessários para produção  

A Naturallis será uma empresa de serviços, onde as principais 

máquinas/equipamentos utilizados na produção desses alimentos, se encontram 

na cozinha industrial.  

4.1.4   Projeção da capacidade produtiva, comercial e de prestação de serviços  

Tirando como base as pesquisas feitas, espera-se uma circulação de um 

total de 100 pessoas por dia durante os primeiros meses após a inauguração do 

restaurante e também levando em conta a capacidade máxima de atendimento, ou 

seja, 128 pessoas por dia. O ambiente possui 16 mesas com 4 cadeiras, cada. O 

tempo médio de utilização do espaço é de uma hora e quinze minutos por cliente. 

4.1.5   Principais fornecedores  

A Naturallis terá parceria com diversos fornecedores referente aos 

alimentos prontos, insumo, ingredientes, maquinas e equipamentos.  

Referente aos acessórios, ferramentas, máquinas e equipamentos, a 

compra será feita uma única vez até a inauguração. 

Os insumos serão adquiridos através de um supermercado atacadista e 

parceiro do Naturallis, para consumo contínuo e de grande quantidade. Isso será 

feito com a finalidade de fazer negociação de preços, além disso, o mesmo será 

feito com zonas cerealistas, hortifruit e CRAISA.  

4.1.6   Plano logístico e de distribuição  

O restaurante Naturallis estará localizado em um ponto de fácil acesso, 

grande circulação e bem conhecido em Santo André. O Layout do restaurante 

consiste em ser um ambiente muito acolhedor, familiar e de fácil acesso para 

todas as áreas do restaurante.  

4.2 Estimativa de gastos  

Como visto anteriormente a empresa está sujeita a muitos custos que 

podem ser facilmente cobertos pela margem de lucro, pois o custo do produto em 

si é baixo. 
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 Mesmo não sabendo ao certo, estima-se que 20% dos clientes irão 

consumir o valor total de R$59,90, 30% consumirá até R$30,00 e os outros 50% 

dos clientes apenas R$20,00 em insumos e mesmo não sabendo ao certo, estima-

se que 20% dos clientes irão consumir o valor total de R$59,90, 30% consumirá 

até R$30,00 e os outros 50% dos clientes apenas R$20,00 em insumos.  

4.3 Análise e diagnóstico da viabilidade operacional  

Analisando os pontos anteriores, a Naturalis concluiu que o negócio vendo 

do ponto de vista operacional é viável, por se tratar de uma novidade, pelo 

mercado estar crescendo em média 40% e por ser mais que um restaurante de 

rodizio, mas também um ambiente de lazer, contando com espaços pensados 

especificamente para atender e cativar o cliente final.  

5. VIABILIDADE MERCADOLÓGICA  
5.1  Plano de marketing  

O plano de Marketing aborda o plano estratégico e planejamento de 

atuação da empresa no mercado, sempre em busca de aumento das vendas, 

popularização da marca e maior contato com o cliente.  

5.1.1 Produtos e serviços 

A Naturalis oferecera um rodizio vegano e vegetariano com diversas opções 

de pratos que serão divididos entre entrada, opções principais e sobremesas. O 

rodízio será servido no restaurante ou via delivery, onde o cliente escolhe entre os 

combos ou as opções individuais.  

5.1.2  Matriz BCG  

A Naturallis prevê que os rodízios veganos e vegetarianos sejam seu 

produto “Ponto de interrogação” por ser um mercado que está ganhando muita 

visibilidade, mas que ainda não tem uma grande parcela do mercado.  

5.1.3  MVP  

A proposta do MPV da Naturallis será a realização de um evento com um 

rodízio mínimo, ou seja, com menos opções do que são oferecidas no rodízio do 

restaurante, para poder colher feedbacks e informação do público.  
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5.1.4  Preço 

O preço do rodízio vegano ou vegetariano completo será de R$ 59,90. 

Comparando com o preço médio do mercado e também com a pesquisa de campo 

realizada, a Naturallis definiu que esse é um valor justo onde a empresa 

conseguira máxima participação de mercado. A Naturallis aceitará diversas formas 

de pagamento.  

5.1.5  Promoção  

A Naturallis fará sua maior presença nas redes sociais através de posts 

interativos em todas as mídias, banners, flyers e ações de marketing e através de 

parcerias com digital influencers a fim de atrair possíveis consumidores.  

5.1.6  Gestão da Marca  

Na figura 4, é apresentado o logotipo da Naturallis.  

Figura 4 - Logomarca. 

 

Fonte: Próprio autor  

Na Figura 5, é apresentada a peça publicitária da marca através de posts nas mídias sociais.  
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Figura 5 - Peça Publicitária  

Fonte: Próprio Autor  

5.1.7 Fluxograma da experiência de compra dos clientes da empresa  

Na figura 6, vê-se o fluxograma da experiência de compra da Naturallis:  
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Figura 6- Fluxograma da experiência de compra.  

 

Fonte: Próprio autor  

5.1.8 Estratégias de fidelização de clientes 

A Naturallis vai se aproveitar das mídias sociais afim de gerar proximidade 

com seu consumidor e treinara seus funcionários para que os mesmos prestem 

um excelente atendimento e tenham domínio sobre os temas 

vaganismo/vegetarianismo. A empresa criara um cartão fidelidade onde cada 

visita do cliente ele receberá um carimbo no cartão e após 10 carimbós ganhará 

uma refeição grátis. 

5.1.9 Posicionamento da marca 

O restaurante contará com uma estratégia de diferenciação, pois terá uma 

proposta única com atendimento especializado, ganhando a confiança dos clientes 

e se destacando mediante mercado.  
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5.2  Previsão e mensuração da demanda  

5.2.1   Demanda corrente e futura  

Os principais substitutos do Naturallis serão os restaurantes que tem 

opções vegetarianas nos seus cardápios sendo que os restaurantes self-service 

veganos e vegetarianos, são vistos como concorrentes do produto da Naturallis.  

De acordo com o IBGE9, 34% dos brasileiros gastam com a alimentação 

fora do lar e que 45% desse número prefere restaurantes.   

De acordo com a pesquisa sobre número de vegetarianos feito pelo 

IBOPE10, na região metropolitana de São Paulo se tem uma popul1ação de 

4.800.000 de pessoas que se consideram vegetarianas e veganas.   

Também de acordo com a pesquisa de campo realizada na região do ABC, 

foi questionado sobre a quantidade de pessoas que frequentam os restaurantes 

diariamente, com base nas respostas informadas, foi identificado uma média de 

100 pratos servidos por dia.  

Na tabela 6 é mostrado alguns dados sobre a demanda:  

 

Fonte: Próprio autor  

O crescimento esperado da empresa é de 40% ao ano, baseado nas 

pesquisas o que a Naturallis considera um valor viável, uma vez que o mercado 

vegano e vegetariano vem crescendo anualmente.   

5.2.2   Market – Share  

Para determinar o market-share, a Naturallis comparou o valor projetado de 

vendas no primeiro ano, sobre o valor movimentado no mercado em 2018, 

segundo o IFB. Baseado nessas informações chega-se ao market-share de 

0,00786%.  

 

 

                                                
9 http://edicaodobrasil.com.br/2018/10/11/34-dos-brasileiros-gastam-com-alimentacao-fora-lar/  10 https://www.vista-
se.com.br/ibope-numero-de-vegetarianos-no-brasil-quase-dobra-em-6-anos-e-chegaa-29-milhoes-de-pessoas/  
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5.3 Estimativas de gastos  

Para as divulgações da empresa, a Naturallis, pretende trabalhar com uma 

panfletagem, divulgações ONGs de proteção animal e divulgação em mídias 

sociais. Todo o trabalho de divulgação do conceito será realizado pelos membros 

do conselho, estima-se que se gastará R$ 5.000,00 para a compra do material 

promocional e será reservado um valor de R$ 350,00 para eventuais despesas.   

5.4   Análise e diagnóstico da viabilidade mercadológica  

Como visto acima, a Naturallis possui o conhecimento do mercado e as 

estratégias viáveis para tornar o negócio realidade com êxito. A Naturallis utilizará 

mídias sociais e parcerias com influencers adeptos a esse estilo de vida e outros 

canais de marketing com o intuito de promover a inauguração do restaurante, 

captando assim o máximo de públicos e simpatizantes com o estilo de vida. Se o 

restaurante conseguir colocar as estratégias definidas em prática, terá grande 

visibilidade e com certeza, atrairá muitos clientes.  

6. VIABILIDADE DO CAPITAL HUMANO  
6.1  Projeção de colaboradores  

6.1.1  Atividades  

Os funcionários contratados pela Naturallis exercerão as seguintes 

atividades:  

 Realizar o acompanhamento do cliente desde a recepção até sua acomodação no 

salão do rodizio;  

 Oferecer o cardápio e mostrar todas as opções do Naturallis;  

 Elaborar cardápios e supervisionar a qualidade dos pratos, dos alimentos e dos 

métodos de cozimento;  

 Executar as atividades de confecção de pratos cozinhados e de sobremesas;  

 Executar atividades operacionais como limpeza dos pratos, copos, talheres e 

organização da cozinha;  

 Atender ao público no momento de pagamentos, recebimento de valores, 

fechamento de caixa e emissão de notas fiscais;  

 Comprar os insumos que serão utilizados.  
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6.1.2  Organograma  

A Naturallis contará com os seguintes cargos para a execução das 

atividades como é demonstrado no organograma abaixo: 

Figura 7 - Organograma.  

 

Fonte: Próprio Autor  

6.1.3  Headcount  

Para que a Naturallis funcione em seu máximo potencial são necessários a 

quantidade de funcionários descritos a seguir:  

Conselho sendo composto pelos seis sócios da empresa, um gerente geral 

que será responsável pelas atividades de planejamento, execução, análise e 

controle de todas as atividades financeiras da Naturallis, um auxiliar de loja que 

ficará responsável pelas atividades operacionais, um Hostess que irá fazer a 

recepção dos clientes, um chefe de cozinha que ficará responsável por elaborar os 

pratos e supervisionar o trabalho dos cozinheiros, dois cozinheiros que ficarão 

responsável por preparar as refeições do restaurante, quatro garçons que prestará 

ficará responsável pelo atendimento ao público, um ajudante de cozinha que 

cuidará da limpeza da cozinha e um operador de caixa que fechará as comandas 

das mesas, receber os valores e emitir as notas fiscais.  

A Naturallis contará com um Headcount de dezoito pessoas divididos em 

seis pessoas do conselho (sócios) e doze funcionários contratados para exercer 

as funções acima descritas.  
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6.1.4   Competências  

Para as áreas administrativas, será necessário ensino superior completo e 

competências como conhecimento em pacote Office, capacidade para lidar com 

público, ser atento, organizado, dinâmico, responsável e proativo.  

Para a área de prestação de serviços ao cliente, será necessário ter o 

ensino médio completo, ser comunicativo, sensibilidade as necessidades dos 

clientes, organizado, espirito de equipe e capacidade para tomada de decisões.  

 Plano de gestão de pessoas  

6.1.5  Recrutamento e Seleção  

Todos os currículos recebidos serão analisados e filtrados de acordo com 

as habilidades de cada candidato. A equipe de RH realizará a triagem dos 

candidatos através de dinâmicas a fim de conhecer melhor as habilidades dos 

candidatos.  

Depois da dinâmica, os candidatos de cada cargo terão testes diferentes 

que condizem com a vaga. Todos os candidatos, independente da área, passarão 

por entrevista com o RH.  

Para os cargos de cozinheiro, ajudantes de cozinha e chef serão aplicados 

testes práticos relacionados a algum prato oferecido pelo restaurante. Para o 

cargo de chef, a habilidade de tomada de decisão também será levada em 

consideração.  

Os cargos de garçom e responsáveis pela limpeza terão provas que 

avaliarão conhecimentos gerais e português. Os cargos administrativos terão 

testes mais complexos para testar habilidades especificas da área.  

6.1.6   Remuneração  

A remuneração oferecida pela Naturallis será constituída de salário, refeição 

no local, vale transporte e convênio odontológico. Na tabela abaixo é descrito o 

cargo, a remuneração média do mercado e o salário que o Naturallis está disposto 

a pagar.  
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Tabela 7 - Remuneração.  

 

Fontes: LoveMondays e Vagas.com  

6.1.7   Treinamento e Desenvolvimento  

Os treinamentos da Naturallis visam adequar o colaborador a atividade e 

resultado esperado dentro do seu cargo. Para os profissionais de cozinha será 

oferecido cursos de curta duração para que se especializem em cozinha 

vegana/vegetariana.  

A Naturallis realizará avaliações de desempenho periódicas com o objetivo 

de verificar se o trabalho realizado pelo profissional está condizente com o objetivo 

da empresa.  

6.1.8 Segurança no Trabalho  

O uso de alguns EPIs será obrigatório no Naturallis para os funcionários da 

cozinha, tais como calçados de segurança (botas), avental, máscara, touca e 

luvas de proteção.  

6.2  Estimativas de Gastos  

A Naturallis terá como gastos com funcionários o salário, vale transporte 

fixo de R$15,00 por dia para cada colaborador e vale alimentação de R$200,00 

por mês. O reajuste salarial será de 3,4% ao ano.  

Na tabela 8 terá discriminado os valores acima citados:  
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Tabela 8 – Gastos 

 

Fonte: Próprio Autor  

6.3  Análise e diagnóstico da viabilidade do capital humano na organização  

Os colaboradores da Naturallis contam com uma remuneração compatível 

com a média do mercado, recursos essenciais para trabalhar, ambiente de 

trabalho agradável e oportunidades de crescimento e desenvolvimento dentro da 

empresa, para os interessados. 

 

7.1 PLANO FINANCEIRO  

7.1.1 Pressupostos da análise financeira  

No item 5.2.1 foi feita a estimativa de vendas diárias e faturamento, e a 

partir desses dados, calculou-se o faturamento mensal, fluxo de caixa e DRE. Os 

valores de custos são encontrados nos itens 4.2 (estimativa de gastos 

operacionais), 5.3 (estimativa de gastos de marketing) e 6.3 (estimativa de gastos 

de recursos humanos). 
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7.1.2 Cálculo do investimento total 

O investimento pré-operacional da Naturallis será destinado ao 

equipamento do espaço e todos os gastos necessários para abertura e 

regularização do negócio. O valor deste investimento é de R$ 109.153,31. Em 

relação ao capital de giro, o cálculo foi baseado na necessidade de capital que a 

empresa precisará para manter suas operações funcionando, que totaliza R$ 

62.760,66.  

7.1.3 Estimativa do faturamento mensal para os próximos 5 anos  

A expectativa do faturamento mensal pode ser vista na tabela 12 .Os 

resultados tiveram como base os cálculos da demanda corrente e futura e nas 

pesquisas realizadas. 

Tabela 12 – Faturamento Anual 

 
 

Fonte: Próprio autor 

 
7.1.5 Demonstrativos de resultados para os próximos 5 anos 

A DRE da Naturallis mostra um aumento positivo do lucro líquido nos 

próximos 5 anos. Os valores estão representados na Tabela 16. 
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Tabela 16 – DRE Anual  
 

 

Fonte: Própio autor 

7.1.6 Estimativa do fluxo de caixa futuro mensal para os próximos 5 anos  

 
A seguir, na tabela 17 é demonstrado o fluxo de caixa da Naturallis pelos 

próximos cinco anos, com o cálculo realizado a partir de estimativas de demanda 

corrente e futura considerando os custos e despesas da empresa. 

Tabela 17 – Orçamento de fluxo de caixa anual 

 

Fonte: Próprio autor  
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7.1.7 Cálculo e análise dos indicadores de viabilidade financeira 

 

A TIR (taxa interna de retorno) demonstra o retorno do projeto, levando em 

consideração os resultados do fluxo de caixa e os investimentos pré-operacionais. 

A Naturallis tem resultado de 61%. O período de payback calculado é de 3 anos e 

7 meses. De acordo com os cálculos, o projeto é financeiramente viável.  

A tabela 19 mostra o valor do VPL, onde indica que o projeto é lucrativo.  

Tabela 19 – VPL 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

7.2  Análise e diagnóstico da viabilidade financeira  

Com base em todos os números apresentados nas tabelas anteriores, os 

resultados da Naturallis começarão a aparecer a partir do terceiro ano de 

atividade. Levando em consideração so valores apresentados pela TIR e VPL, 

concluí-se que o projeto é viável.  

8  VIABILIDADE DO NEGÓCIO: CONCLUSÃO DO TRABALHO 

8.1  Análise SWOT da empresa 

A Naturallis preza pela qualidade dos alimentos oferecidos, conta com um 

quadro funcionários atenciosos e dispõe um espaço reservado para seu pet. A 

empresa enxerga grande potencial de negócio, dado que será utilizada uma 

proposta diferente das existentes em um mercado pouco explorado. Como 

fraqueza, o restaurante atenderá a um público que é minoria e terá outros 

restaurantes veganos ou que possuem opções veganas como ameaças. 

8.2  Plano de Ação 

Os planos de ação da Naturallis levarão em consideração todos os itens 

necessários para o início de atividades na pré-inauguração, como: abertura de 

CNPJ, aluguel do espaço, compra de materiais, contratação de funcionários e 

ações de marketing voltadas para a divulgação. 
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8.3  Considerações finais sobre o negócio 

A Naturallis demonstrou através de todas as análises, estudos e estratégias 

que serão adotadas, que o plano de negócios da empresa é viável, podendo 

validar tal afirmação, através da mensuração dos resultados. 

 


