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RESUMO 

O empreendedor precisa ter consciência de que um bom planejamento é importante, 

pois perpassa todas as linhas da organização, possibilitando a identificação das ações 

a serem realizadas para o sucesso do empreendimento. É possível dizer que o 

planejamento é uma etapa vital para a abertura, desenvolvimento e aprimoramento 

de uma empresa e isso em qualquer segmento. O presente Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) tem por finalidade apresentar o Plano de Negócios (PN) para a 

implantação de uma segunda unidade do Mercado Sobradinho. Para tal, foi realizado 

pesquisas sobre o tema empreendedorismo, sobre o mercado varejista, identificando 

os possíveis concorrentes, os fornecedores e os consumidores. Além disso, foram 

elaboradas projeções financeiras, para identificar a viabilidade econômica. A 

conclusão é  que a abertura da segunda unidade do Mercado Sobradinho é viável e 

promissora, pois o capital investido voltará ao investidor oferecendo uma taxa de 

retorno de aproximamente 50% a.a e sendo uma alternativa interessante em relação 

à outras opções de investimento disponivéis no mercado. A previsão de retorno do 

imvestimento é de aproximadamente 18 meses. 

Palavras chave: Comércio, Plano de Negócios, Empreendedorismo 
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ABSTRACT 
 

The entrepreneur needs to be aware that good planning is important, as it permeates 

all lines of organization, enabling the identification of actions to be taken for the 

success of the enterprise. It is possible to say that it is a vital tool for the opening, 

development and improvement of a company and that in any segment. This Final 

Paper (FP) aims to present the Business Plan (BP) for the implementation of a second 

unit of Mercado Sobradinho 2, seeking to understand the economic feasibility that 

matches the current reality. For that purpose, research and data collection on 

entrepreneurship was carried out. In researching the retail market, it sought to identify 

possible competitors and their interference in the enterprise, suppliers and consumers. 

Financial projections were prepared to identify the feasibility of the project. The present 

study allowed the conclusion that the objectives were achieved and the opening of the 

second unit of Mercado Sobradinho is viable and promising because the invested 

capital will return to the investor offering a rate of return of approximately 50% p.a. and 

being an interesting alternative to other investment options available in the market. The 

expected return on investment is approximately 18 months. 

 

Keywords: Commerce, Business Plan, Entrepreneurship. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O varejo consiste na comercialização de produtos de forma direta para o 

consumidor final, ou seja, a negociação diretamente com o cliente, buscando atingir a 

venda que se almeja. 

Segundo o SEBRAE (2020) empresas varejistas possuem metas que 

promovam a garantia da saúde financeira da empresa e que tem a função de 

movimentar a economia, oferecendo produtos que interessam ao consumidor, com 

preços atrativos. O profissional varejista precisa atentar para os objetivos do 

empreendimento aliado ao desejo do cliente, o SEBRAE apresenta como sendo o 

papel do varejista: 

 

Saber utilizar o produto, para demonstrar ao cliente; 
Orientar consumidores na venda; 
Fazer uma pós-venda atuante; 
Explorar recursos de acordo com as demandas e novas demandas; 
Analisar o desempenho da empresa para calibrar os argumentos de venda 
(SEBRAE 2020) 

 

O varejo é um segmento importante na economia do país, pois é um setor que 

tem gerado empregos, proporcionando a aquisição de renda em diversas famílias e, 

por conseguinte, movimentado o mercado consumidor. 

O serviço varejista tem como característica estar diretamente relacionado ao 

dia a dia das pessoas e da comunidade, fazendo parte do setor terciário. Em todo o 

país existem estabelecimentos de comércio, oferecendo bens e serviços que estão 

ligados à região e à cultura do local, tais como supermercado, farmácia, lojas de 

móveis e decoração entre outros. 

Nesse contexto se encontra o Mercado Sobradinho, um empreendimento 

criado com o objetivo de atender a comunidade local, oferecendo produtos 

alimentícios, bebidas, tabacaria, serviços, entre outros. O referido mercado conta com 

um mix de produtos com preços que se ajustam à demanda local. 

Por se tratar de uma Empresa Individual, o Mercado Sobradinho 1 conta com 

um único dono e seu segmento é do ramo comercial que fornece produtos variáveis 

dispostos em prateleiras. A estratégia de Marketing é feita na própria apresentação 

do produto, na sua distribuição e reposição, que garante uma projeção no volume de 

ofertas e promoções. 
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O Mercado Sobradinho 2, é uma nova unidade do Mercado Sobradinho 1 com 

a finalidade de atender o público estendido do Bairro de Perdizes com a mesma 

qualidade do Mercado Sobradinho 1 com o intuito de atender à demanda do público a 

fim de evitar grande deslocamento e trazer mais  comodidade no que tange ao ramo 

varejista, oferecendo mercadorias em geral, com predominância de produtos 

alimentícios, vendendo diretamente para o consumidor final. Está situado em um 

bairro próximo ao centro da capital, cujo poder aquisitivo é considerado alto, e a 

vizinhança é composta de um misto de comerciantes e moradores residenciais, em 

consonância com o Mercado Sobradinho 1.  

Um ponto que justifica a formulação do presente plano de negócios está no fato 

de que o Mercado Sobradinho 2, será um empreendimento que possui como base o 

Mercado Sobradinho 1 e conta com um mix de produtos em que os preços se ajustam 

à demanda do público alvo, sendo vantajoso, por possuir estratégia de Marketing na 

própria apresentação do produto, na distribuição e reposição. 

O Planejamento Mercadológico analisa a viabilidade econômica apresentada e 

o potencial do capital para giro tangível e intangível, baseando-se no cenário 

econômico do primeiro semestre de 2022, com uma taxa básica de juros SELIC 

divulgada pelo COPOM (Comitê de Politica Monetária do Banco Central do Brasil) de 

13,25% ao ano (a.a) até Junho de 2022 e o rendimento da poupança até Junho de 

2022 de 6,91% a.a, que não superou a inflação oficial, que foi de 11,73% no 

acumulado até Junho de 2022, oferecendo ao investidor um retorno líquido 

descontada a inflação de -4,82% a.a. 

A poupança, no Brasil,  tem seu rendimento definido por uma regra que está 

atrelada ao valor da taxa Selic, e em meio a pandemia entre os anos de 2020 a 2022 

que gerou impactos em todas as áreas da sociedade, a poupança sofreu aumento em 

seu rendimento, pois foram necessárias políticas que visavam aliviar esses impactos, 

descontrole inflacionário aliado a um cenário de estagnação econômica cenário esse 

chamado de estagnação por exemplo, entre as medidas foi o aumento na taxa básica 

de juros, a Selic, que experimentou incremento de 7,75% para 13,25% ao ano até 

Junho de 2022, tal aumento aconteceu como política econômica nacional para tentar 

mitigar os efeitos da pandemia e também da conjuntura macroeconômica mundial. 

Diante do exposto a opção de negócio bem planejado se torna atrativa ao 

investidor, que poderá remunerar melhor seu capital e também se defender das 
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pressões inflacionárias que parecem ameaçar o mundo e principalmente o Brasil. As 

bases estatísticas do negócio se darão quanto ao capital empregado, através do 

dimensionamento das operações de custo, fixos e variáveis. 

O Mercado Sobradinho 2 oferecerá um programa de pontuação como o 

Marcado Sobradinho 1 que permite desenvolver ofertas relâmpago, a fim de alimentar 

sua carteira de clientes, tendo como fonte de desenvolvimento, estratégias propostas 

no plano de desenvolvimento específico, onde  pode utilizar-se de ferramentas 

tecnológicas que ligam o comércio com os clientes e, desta forma, proporcionar uma 

gama de promoções, ofertas, prêmios e demais ações mercadológicas, ANDRADE, 

2017 diz que: 

 

Os moradores têm a vantagem de conseguir melhores preços em 
produtos/serviços sem sair do seu bairro, através da informação das 
empresas e promoções disponibilizadas nas seções do site. Eles terão 
acesso ao blog que trará notícias da região, vagas de empregos, guia do 
bairro com todas as empresas existentes e participarão do programa de 
pontos. 
 
 

Para ANDRADE (2017) é possível fazer a análise do mercado, a aceitação das 

propostas criadas e sentir o impacto que tais ações trarão, não apenas para os custos 

de capital, como o relacionamento demanda e oferta, que o Mercado tem como 

estratégia de ação no bairro em que atua. Apresentando como meta, alcançar 

proporções de ampliação em bairros vizinhos sem perder a qualidade no atendimento 

e oferta de mercadorias. 

Mesmo sendo um mercado que enfrenta uma forte concorrência, com super e 

hipermercados de renome, a visão e experiência comprovada de uma clientela 

seletiva, que aprecia a rapidez e o serviço humanizado, a presente proposta de 

empreender se torna bem aceita e coerente. A distância entre os dois mercados é 

suficiente para que os demais públicos-alvo possam ser beneficiados, mas não está 

suficientemente distante ao ponto de perder extensão da loja 1 e seu referencial de 

qualidade. 

O atual plano de negócio propõe demonstrar a importância de empreender  sem 

desprezar o conhecimento dos processos que fazem parte do empreendimento e seu 

desenvolvimento, gerando o entendimento de que é possível criar estratégias para o 

crescimento e sustentabilidade do negócio. Partindo dessa premissa, o presente 

trabalho conclui que é importante a construção do Plano de Negócios como 
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ferramenta que oferece o conhecimento do referido processo inerente ao 

empreendimento. 

A estruturação do plano de negócios promove uma certa tranquilidade para o 

empreendedor, pois apresenta dados que refletem a viabilidade do negócio, além de 

oferecer ferramentas para as possíveis dificuldades que possam surgir no percurso 

do empreendimento. 

A realidade do empreendedorismo brasileiro é marcada por situações, em que 

diversas empresas enfrentam dificuldades na abertura e mesmo na sobrevivência e 

algumas chegam à falência. Entre as causas da realidade citada, está a falta de um 

planejamento que contemple o negócio. 

O SEBRAE (2016) afirma que o Plano de Negócios é uma ferramenta de gestão 

que influencia no sucesso do empreendimento. Planejar se torna necessário,  pois 

permite prever caminhos e estratégias a serem traçadas, por ser  um guia que oferece 

uma melhor visualização do negócio e previsões de riscos menores. 

Observando a proposta apresentada pelo SEBRAE, é que o presente trabalho 

se posiciona a favor da utilização das ferramentas, que o Plano de Negócios oferece 

para viabilizar a implantação do Mercado Sobradinho 2, objetivando obter bons 

resultados no empreendimento proposto. O que estava no plano de projeto, torna-se 

viável observando a perspectiva apresentada no desenvolvimento do Plano de 

Negócios. 

Analisando o exposto e o contexto o qual mostra a realidade vivenciada pelo 

Mercado Sobradinho 1, aliado ao ideal e o planejamento formulado para tornar 

possível o que se encontra no plano de negócio, é possível ter acesso a uma base 

consolidada de informações previamente obtidas à partir dos dados auferidos no 

Mercado Sobradinho 1. 

A proposta de um novo Mercado Sobradinho não se baseia somente no sonho 

ou ideal, pois tem como objetivo alcançar um grupo maior de clientes e crescimento 

do empreendimento que já está consolidado. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

A seguir serão apresentados os objetivos inerentes ao presente trabalho de 

conclusão de curso, com o objetivo geral e os objetivos específicos.   

Cgomo objetivo geral, o presente trabalho de pesquisa propõe elaborar um 
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Plano de Negócio a ser utilizado como ferramenta útil na implantação de uma 

segunda  loja do empreendimento já existente denominado Mercado Sobradinho 1. 

Já como objetivos específicos: 

● Obter informações sobre empreendedorismo no mercado

 brasileiro, especialmente em São Paulo; 

● Realizar a análise de mercado, identificando o público alvo, mapeando os 

concorrentes e definindo os possíveis fornecedores; 

● Elaborar os planejamentos de marketing e operacional; 

● Obter os procedimentos legais para a implantação de uma segunda     

empresa; 

● Avaliar a viabilidade financeira do negócio utilizando as informações obtidas 

com a elaboração do plano financeiro. 

 
1.2 JUSTIFICATIVA 

 
A formalização de um negócio é ponto crucial para o desenvolvimento das 

atividades comerciais. Muitos negócios começam de maneira informal e buscam a 

formalização no decorrer do processo. 

O Mercado Sobradinho 2 pretende, desde o início, ser uma empresa formal 

cumprindo todas as determinações na legislação vigente, inerente ao seu seguimento. 

De igual modo, os funcionários serão remunerados dentro da legislação trabalhista, 

para ANDRADE, 2015 

 

[...] a perseguição do lucro é um dever funcional do administrador que deve 
agir nos limites da lei e adotar as medidas necessárias e suficientes para 
permitir que o capital investido na empresa seja remunerado da melhor forma 
possível. 
 

Estando configurada como uma Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), sob a 

Lei nº 13.874/2019, o Mercado Sobradinho 2 será constituído de um único sócio que 

será o único responsável pelo patrimônio e em caso de endividamento, somente o 

patrimônio no limite do capital social aportado será responsabilizado pela quitação, 

protegendo assim o patrimônio pessoal do empreendedor. 

A segunda justificativa é que o empreendedorismo se caracteriza pela 

disposição em investir recursos na criação de um negócio que promova mudanças ou 
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gere fatos positivos, segundo Cunha e Ferla (1997, apud Russi,1995), algumas ideias 

de negócios surgem quando são identificadas as necessidades. Assim, o presente 

trabalho trata do desenvolvimento de uma pesquisa sobre uma atividade econômica 

já existente que pode ser replicada, proporcionando o crescimento econômico do setor 

em que está situado. 

Os resultados obtidos com a implantação do Mercado Sobradinho 1 e as 

decisões assertivas ao longo dos anos, juntamente com a busca de orientações 

bibliográficas e administrativas para a formulação do Plano de Negócio proposto pelo 

SEBRAE, consolida o interesse da proposta do Mercado Sobradinho 2, 

As metas de ação estão baseadas no primeiro empreendimento, cujas 

alterações se darão apenas na estrutura e trabalhando com os mesmos fornecedores. 

O presente trabalho se justifica também por apoiar projetos similares nos quais 

há análise de um negócio já em funcionamento, que busca expandir-se, objetivando 

oferecer contribuições para o crescimento econômico e atender as necessidades do 

bairro. A presente pesquisa almeja também, oferecer ao público acadêmico um 

referencial a ser consultado em futuras demandas similares. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O  presente trabalho se sustenta em bases teóricas que são aspectos 

importantes na contextualização da proposta de ampliação de um mercado, que 

pretende conservar a estrutura e método já utilizado no “Mercado Sobradinho 1”. Faz-

se necessário compreender o conceito do empreendedorismo e sua trajetória no 

Brasil. 

 

2.1 Empreendedorismo 
 

A capacidade de criar negócios ou implementar explorando novos mercados 

em empresas já consolidadas é chamado de empreendedorismo, ou seja, é a 

capacidade que um indivíduo possui de desenvolver soluções e se propor a investir 

na criação de algo que seja produtivo e bom para a sociedade. Segundo DORNELAS 

(2014, p.28) empreender é a ação de pessoas que transformam ideias em 

oportunidades. O empreendedor possui a capacidade de criar um negócio e trabalhar 

de forma que gere retorno positivo. Segundo GARTNER (1989) empreendedorismo é 

a capacidade de gerar nova organização que resulte em empresa. 

 No ano de 1999 foi criado a Global Entrepreneurship Monitor (GEM), com o 

objetivo de analisar, medir e comparar as atividades empreendedoras entre os países. 

O conceito de empreendedorismo adotado pelo GEM é de toda atividade que possua 

característica de empenho autônomo na geração de nova atividade econômica. 

DORNELAS (2014) diz que empreendedor é uma pessoa diferenciada, pois é 

mais motivada e procura se destacar, deixando um legado. O empreendedor  se 

empenha para inovar criando sua empresa, ou uma coisa nova na empresa que já 

possui. 

Nos Estados Unidos (EUA) existem empreendedores que alavancam a 

economia a ponto de despertar o interesse de algumas políticas públicas em diversos 

países. DORNELAS (2014) diz que o Brasil passou a tratar o assunto com mais 

interesse no final dos anos 1990 através do programa do Governo Federal “Brasil 

Empreendedor”. O referido programa objetivava capacitar empreendedores.  

Segundo DORNELAS (2014, p.9) os empreendedores renovam os conceitos 

“criando novas relações de trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e 

gerando riqueza para a sociedade”.O presente estudo, percebendo a necessidade de 
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conhecer um pouco da trajetória do empreendedorismo no Brasil, propõe a análise 

sobre o tema que será desenvolvido no próximo tópico. 

 

2.2 Trajetória do Empreendedorismo no Brasil 
 

A história do Brasil é marcada pelo empreendedorismo, pois os desbravadores 

se apoderaram dos recursos naturais,  como o ouro, o pau-brasil e animais, 

exportando-os para a Europa, mas foi no século XX que o empreendedorismo 

experimentou um significativo crescimento, quando foram instituídas algumas 

empresas, das quais algumas sobrevivem até os dias atuais.  

Foi na década de 1990 que o empreendedorismo brasileiro experimentou um 

grande avanço, ganhando entidades como o Serviço Brasilerio de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Sociedade Brasileira para Exportação de 

Software (SOFTEX). 

O crescimento do empreendedorismo no Brasil gera uma grande concorrência, 

promovendo a necessidade de um planejamento sólido e eficiente, com investimentos 

em inovação e marketing. 

O referido crescimento é comprovado através dos dados apresentados pelo 

GEM, ao mostrar que no ano de 2000 o Brasil "apresentou maior taxa de empresas 

nascentes e a terceira maior taxa de novas empresas", (NOGAMI, MEDEIROS, 

FARIA, 2014, p. 44).  

São inúmeras as maneiras de empreender, FILION; DOLABELA (1999) afirma 

que pode ser empresa familiar, social ou cooperativas. 

A atividade empreendedora que pode ser empresa familiar, social ou 
cooperativas. A atividade empreendedora no Brasil se baseia mais na 
necessidade de uma fonte de renda familiar do que na implementação de 
ideias novas, inovações, produtos e mercados ou tecnologias (NOGAMI; 
MEDEIROS; FAIA, 2014, p. 46) 

  
 As pequenas empresas são importantes para a economia brasileira porque 

oferecem empregos. Segundo o SEBRAE (2011) as empresas de pequeno porte 

representam 52% dos empregos registrados e 21% do Produto Interno Bruto (PIB). 

 Mesmo sendo importante e possuindo diversos incentivos, às pequenas 

empresas formalizadas, precisam sobreviver a diversas dificuldades e algumas 

sucumbem, chegando à falência. O motivo da referida falência é a falta de 

planejamento, ou gestão deficiente, falta de experiência, falta de dinheiro, ou ainda a 
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má escolha de localização. A maioria desses problemas podem ser minimizados ou 

mesmo sanados, quando se tem um bom Plano de Negócio (PN).  

 

2.3 Plano de Negócios: Kit de Sobrevivência 
 

O planejamento permite perceber a realidade, avaliar as estratégias e construir 

uma referência para o futuro, portanto é importante que um empreendedor, além da 

ideia ou sonho, tenha também um bom planejamento para evitar riscos. A Wikipédia 

diz que o “planejamento é uma ferramenta administrativa, que possibilita perceber a 

realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro [...]”.    

O SEBRAE define o PN como sendo “um documento que descreve por escrito 

os objetivos de um negócio e quais os passos devem ser dados para que esses 

objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas” (SEBRAE). 

O PN oferece informações sobre a clientela, os pontos positivos e negativos, 

detalhes sobre o produto e serviços, ajudando a identificar a viabilidade da ideia. É 

uma ferramenta importante para quem pretende abrir um negócio, seja ele uma 

Empresa de Grande Porte (EGP), uma Empresa de Médio Porte (EMP) ou uma 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) e para quem está ampliando o empreendimento já 

existente. 

Segundo a  orientação do SEBRAE (2013, p.19) o “Sumário executivo” é um 

resumo do Plano de negócio, é um sumário que contém os pontos mais importantes, 

constando os dados apresentados no quadro 1. 
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Quadro 1: Informações relevantes em um Sumário Executivo 

 

Fonte: Dados Próprios à partir das orientações do SEBRAE (2013) 

  
O quadro 1 mostra as informações relevantes para o sumário executivo, 

podendo ser considerado como uma bússola na vida de um navegador. Os dados 

apresentados nesse PN  evidenciam a relevância de um plano de negócios na vida 

de um empreendedor, justificando a elaboração de um PN  que contemple todos os 

pontos necessários  para a proposta de implantação do “Mercado Sobradinho 2", que 

é uma EPP. 

O presente trabalho terá como embasamento a estrutura proposta pelo 

SEBRAE, que consta no ebook “Como Elaborar um Plano de Negócios de 2013” 

(SEBRAE, 2013), seguindo os dados propostos no quadro apresentado 

anteriormente. No qual  constam resumo, dados do empreendedor, dados do 

empreendimento, missão da empresa, setores de atividade, forma jurídica, 

enquadramento tributário, capital social e fontes de recursos. 
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
Resumo 

 
O presente Plano de Negócios (PN) objetiva apresentar o estudo e viabilidade 

existente na implantação do “Mercado Sobradinho 2”. A formalização de um negócio 

é ponto crucial para o desenvolvimento das atividades comerciais.  

Muitos negócios começam de maneira informal e buscam a formalização no 

decorrer do processo. O Mercado Sobradinho 2 pretende, desde o início, ser uma 

empresa formal cumprindo todas as determinações na legislação vigente, inerente ao 

seu seguimento. De igual modo, os funcionários serão remunerados dentro da 

legislação trabalhista, para ANDRADE, 2017 [...] a perseguição do lucro é um dever 

funcional do administrador que deve agir nos limites da lei e adotar as medidas 

necessárias e suficientes para permitir que o capital investido na empresa seja 

remunerado da melhor forma possível 

Os pontos fundamentais para a formulação deste PN do Mercado Sobradinho 

2 surgem da Análise de Mercado, do Mercado Financeiro, do aspecto Comercial, a 

Estrutura Administrativa e Operacional do empreendimento como EPP. Analisa a 

viabilidade econômica apresentada, o potencial do capital para giro tangível e 

intangível, baseando-se no cenário macroeconômico atual, com uma taxa básica de 

juros de 9,25% ao ano (a.a) em 2021, o rendimento da poupança em 2021 de 3,69% 

a.a. que nem foi capaz de superar a inflação oficial que foi de 10,06% no ano de 2021 

logo a opção de negócios bem planejados será atrativa ao investidor que poderá 

remunerar melhor seu capital. 

O presente plano se propõe a oferecer conteúdos fortalecidos por autores que 

contribuem com informações pertinentes à formulação de Tomadas de Decisão para 

a estruturação de pequenas empresas de porte micro empresa e forma jurídica de 

EIRELI, que segundo PINHEIRO (2011) trata-se de um empreendimento que não tem 

natureza jurídica relacionada à sociedade empresária, mas é uma categoria de 

pessoa jurídica de direito privado, que está destinado à empresa, em que as 

responsabilidades são inerentes à pessoa  jurídica, embora de direito privado. 
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Dados do Empreendedor Responsável 

 
O Mercado Sobradinho 2 será constituído de um único sócio, que será o único 

responsável pelo patrimônio e em caso de endividamento, somente o capital social 

integralizado será responsabilizado pelas obrigações assumidas no ato de 

empreender. O proprietário será Thiago Jorge Aguiar. 

O empreendimento conta com um único sócio que já atua no segmento desde 

2007, sendo essa proposta o terceiro empreendimento comercial sob sua 

responsabilidade e o plano de negócios tem por objetivo ampliar seus horizontes com 

o crescimento gradual e adoção de planejamento com objetivo de empreender de 

maneira mais eficaz. 

 

Profissionais envolvidos 

 

As pessoas envolvidas neste empreendimento são os diretos que neste caso é 

o proprietário (empreendedor) e os funcionários, e os indiretos que são os 

vendedores, os fornecedores, as concessionárias e o governo; os agentes igualmente 

diretos são os clientes, que dão sentido a este empreendimento. 

 

3.1 Dados do Empreendimento 
 

A empresa, fará uso da inscrição do Mercado Sobradinho 1 que é o CNPJ de 

número 12.153.628/0001-06 para iniciar as atividades, porém com a real execução 

desse plano de negócios irá adquirir um CNPJ e Inscrição Estadual próprios, com o 

nome fantasia: Mercado Sobradinho 2, e a razão social: Mercado Sobradinho 2 Eireli 

atuando no seguimento de Comércio Varejista de Alimentos. 

Esse empreendimento é uma segunda unidade de outro estabelecimento já 

estabelecido com estruturação básica nos moldes dos mercados de varejo, que 

atende o público local e o público transitório, cuja estratégia de competitividade ocorre 

de forma natural e não expressiva.  

 

3.2 Missão  

O Mercado Sobradinho 2 almeja garantir à comunidade local, um serviço 
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humanizado, fornecendo produtos alimentícios, bebidas, tabacaria, serviços, 

buscando  atender às necessidades dos usuários, ofertando um mix de produtos em 

que os preços se ajustam à demanda local, buscando contribuir para o crescimento 

econômico e atender as necessidades do bairro. 

3.3 Setor de Atividade 
 
O Mercado Sobradinho 2 estará inserido na categoria dos mercados varejistas, 

que segundo GURJÃO, 2012  é o ramo no Brasil que mais cresce, composto pelos 

grandes supermercados assim como os comércios varejistas;  

 

O aumento da concorrência e a evolução tecnológica pressionam as 
empresas para que reavalie suas organizações, métodos e sistemas 
buscando estratégias que as mantenham em maior competitividade. Com a 
competição acirrada, os pequenos mercados passam a necessitar de 
padrões de gestão profissional mais dinâmicos, para vencer as dificuldades 
e aproveitar as oportunidades oferecidas. GURJÃO, 2012 p. 17 
 
 

Este empreendimento deve ser um comércio varejista que trabalha com várias 

marcas e produtos diversos, secos e molhados, produtos para a cesta básica e de 

higiene pessoal, doces e salgadinhos, sorvetes e refrigerantes dispostos em Display, 

prateleiras, balcões e geladeiras dispostos em SKUs;  

 

SKU significa Stock Keeping Unit, que em português refere-se a Unidade de 
Manutenção de Estoque. Código usado no auxílio da gestão de estoque; cuja 
combinação da sequência de caracteres alfanuméricos permite atribuída a 
um determinado produto pode ajudar na sua identificação (OLIST BLOG, 
2019, ON LINE) 

 

Segundo dados da loja 1 são aproximadamente 4.000 SKUs ativos em uma loja 

desse porte. Produtos de consumo rápido e cotidiano, mas também atende o mercado 

sazonal; com porte de mercearia, que também oferece produtos de pouca variedade 

em 8 segmentos: Mercearia, Perfumaria, Limpeza, Bebidas não alcoólicas, Bebidas 

alcoólicas, Tabacaria, Sorvete e Congelados. 

 
Forma Jurídica e Enquadramento Tributário 

  
O formato jurídico configura-se como uma Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada (EIRELI) que em sua estruturação apresenta como regra 

que uma pessoa só pode ter uma única EIRELI por CPF logo, essa configuração já é 
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de pronto descartada, que segundo PINHEIRO, 2011, é uma “sociedade unipessoal” 

 

Essa última situação – pessoa jurídica empresarial que não seja formada por 
dois ou mais sócios – é rotineiramente nominada de “sociedade unipessoal”. 
Porém, essa expressão é criticável, haja vista que não há que se falar em 
sociedade sem sócios ou de um único sócio. Apesar dessa crítica, é preciso 
ressaltar que no cenário internacional, vários ordenamentos jurídicos optaram 
por regulamentar a possibilidade de uma pessoa, isoladamente, constituir 
uma “sociedade unipessoal” para o exercício da empresa. ( PINHEIRO, 2011 
p. 13) 
 
 

O Microempreendedor Individual (MEI) seria uma opção viável por ser mais 

vantajosa para o empreendedor que  está iniciando um  negócio, pois sua  previsão 

de receita inicial pode ficar entre R$0,00 (zero) e R$81.000,00 (oitenta e um mil reais), 

porém a MEI só é permitida para quem não possui nenhuma outra empresa em seu 

nome, logo a escolha fica pela Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) por proporcionar 

ao empreendedor a proteção de seus bens pessoais que responderão no limite do 

Capital Social Integralizado (CSI). 

O porte da empresa será microempresa e o enquadramento tributário será o 

Simples Nacional conhecido por: “Simples” que permite às empresas com faturamento 

bruto de até R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) por ano a 

possibilidade de recolher seus impostos por meio de uma única guia para 

recolhimento de imposto chamada de Documento de Arrecadação do Simples 

Nacional o DAS . 

Neste caso o capital social a ser integralizado neste empreendimento será de 

aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais), integralizado pelo sócio em moeda 

corrente vigente.  

O registro de dados necessários à criação do planejamento para o Mercado 

Sobradinho 2, traz em seu escopo as diretrizes basilares que determinam o cerne 

desse empreendimento. As disposições em cada ponto denotam a trajetória até sua 

inauguração e trazem um nível de maturidade comercial capaz de potencializar sua 

estratégia competitiva, que apenas se difere pelo seu potencial de lucro. 

 

3.4 Produtos e Tecnologia 
 

Mercado Sobradinho propõe oferecer aos clientes marcas de confiança com 

qualidade, visto que bons produtos com preços justos desperta o interesse do cliente 
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em relação à concorrência, para que seja construída a base de rentabilidade, 

conforme afirma PORTER, 2004: 

[...] a base de rentabilidade superior dentro de um setor continua sendo os 
custos relativos a diferenciação. É possível acreditar que o tempo de ciclo 
mais rápido ou a qualidade total sejam o segredo da competição, mas o teste 
final se dá sob a forma pela qual essas práticas afetam a rivalidade no setor, 
a posição de custo relativa da empresa ou sua capacidade de se diferenciar 
e cobrar preços maiores. 

 

As bases estatísticas do negócio observará o capital empregado, observando 

o dimensionamento das operações de custo, fixos e variáveis. O Mercadinho 

oferecerá um programa de pontuação que permitirá desenvolver ofertas relâmpago 

para alimentar sua carteira de clientes, terá como fonte de desenvolvimento, 

estratégias propostas em planos de desenvolvimentos específicos, podendo utilizar-

se de ferramentas tecnológicas que ligam o comércio com os clientes e, desta forma, 

proporcionar uma gama de promoções, ofertas, prêmios e demais ações 

mercadológicas, para isso ANDRADE, 2017 diz: 

Os moradores têm a vantagem de conseguir melhores preços em 
produtos/serviços sem sair do seu bairro, através da informação das 
empresas e promoções disponibilizadas nas seções do site. Eles terão 
acesso ao blog que trará notícias da região, vagas de empregos, guia do 
bairro com todas as empresas existentes e participarão do programa de 
pontos. 
 
 

Por se tratar de uma segunda unidade do já existente Mercado Sobradinho 1 

que é uma EIRELI, o Mercado Sobradinho 2 , será SLU que conta com um único dono 

e seu segmento é do ramo comercial que fornece produtos variáveis dispostos em 

prateleiras como é exemplificado na tabela e na imagem 1 uma pequena mostra dos 

produtos comercializados e sua disposição no ambiente Mercado Sobradinho 1: 
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Quadro 2: Produtos a serem dispostos nas prateleiras 

Categoria Produto 

 

Material de Limpeza 

 

Sabão em pó, cloro, detergentes, sapólios, desinfetantes, sabão em 

pedra, esponja de aço e  de espuma, entre outros. 

 

Material de Higiene 

Pessoal 

 

Sabonete, Escovas de dentes, pasta de dentes, desodorantes, 

Shampoos, Condicionadores e cremes... 

 

Alimentos 

 

Biscoitos, bolos, doces, balas, pães, frios e laticínios... 

 

Bebidas 

 

Sucos, refrigerantes e cervejas... 

 

Sobremesas 

 

Doces, sorvetes, picolés, chocolates e balas... e demais’ 

 

Enlatados 

 

Leite condensado, milho, ervilha, sardinhas, atuns, palmitos,  

azeitonas, maionese, extrato de tomates e temperos... 

Entre outros 

Fonte: Dados Próprios (2022) 
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Figura 1: Disposição dos Produtos no Mercado Sobradinho 1 

 

Fonte: O Autor (2022) 

 

3.5 Potencial de Mercado 
 

O Mercado Sobradinho 2 estará situado em Perdizes, localizado entre os bairro 

Vila Pompéia e Barra Funda, considerados  bairros tradicionais da Cidade de São 

Paulo, em cujo comércio se beneficia com uma clientela que abrange as gerações X, 

Y, Z e Alfa; cada uma com seu potencial de compra;  de sorte que o Mercado 

Sobradinho 2 propõe atender a este público variado, trabalha com marcas tradicionais, 

estendendo seu leque de ofertas de mercadorias por produtos de alta procura e que 

têm um grande potencial de saída, por se tratar de uma geração que tem acesso a 

um maior número de informações. Quanto mais acesso às informações, mais aumenta 

o potencial de compra, como disposto na figura 2:  
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Figura 2: Geração  X, Y, Z e Alpha 

 
Fonte: http://sucessojovem.com.br/as-geracoes-x-y-e-z/ 

https://pt.linkedin.com/pulse/conflito-de-gera%C3%A7%C3%B5es-baby-boomers-x-y-z-apresentando-
alpha-pereira 

 

O novo empreendimento tem sua localização em Perdizes, bairro que conta 

com uma vasta variedade de pequenos e médios comércios, para um público também 

variável, de sorte que essa fatia do Mercado é suficiente para que os objetivos 

basilares do Mercado Sobradinho possam ser alcançados, sem afetar suas 

demandas.  

A localização está distante o suficiente para que os demais públicos-alvo 

possam ser beneficiados, mas não está suficientemente distante ao ponto de perder 

o crédito da loja 1 e seu referencial de qualidade. Com este distanciamento é possível 

sentir os pontos fortes e os pontos fracos de ambos os estabelecimentos, fortalecendo 

as melhorias necessárias e sanando possíveis limitações. O local conta com um 

número expressivo de redes de apoio ao pequeno comércio e grandes centros de 

abastecimento. 
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Capital Social 

 

Sócio: Thiago Jorge de Aguiar 

Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais)  

Participação: 100% 

 

Fonte de Recursos 

 

O capital necessário para a abertura do Mercado Sobradinho 2 será em sua 

totalidade aportado pelo sócio Thiago Jorge de Aguiar com os lucros obtidos nos 8 

anos em que esteve à frente do Mercado Sobradinho 1. O empreendedor acredita no 

modelo de negócio e também que este é o momento adequado para o investimento. 

Diferentemente do Mercado Sobradinho  1, ele nasce a partir de um projeto todo 

estruturado para mitigar possíveis falhas, o que não foi possível de ser feito na época 

de aquisição do Mercado Sobradinho 1.  

 

3.6 Análise de Viabilidade Financeira 
 

Como esta será mostrado o Mercado Sobradinho 2 apresenta ser um projeto 

viável. O capital necessário para a execução desse projeto, o risco inerente ao ato de 

empreender, a conjuntura macroeconômica do país, a expertise do empreendedor em 

seus 8 anos à frente do Mercado Sobradinho 1 e também 7 anos anteriormente em 

outra loja, assim como a necessidade de se encontrar opções atraentes de 

investimento mostram que empreender lastreado nas informações técnicas/científicas 

e também no empirismo é uma escolha que se mostra acertada e com resultados tão 

ou mais satisfatórios aos obtidos no Mercado Sobradinho 1. 
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4. ANÁLISE DE MERCADO 

 

Analisar as tendências de mercado, a clientela e inovações ocorridas se torna 

fundamental, como afirma DORNELAS (2014, p. 144) “é uma das mais importantes 

seções do plano de negócios e também a mais difícil de fazer, pois toda a estratégia 

de negócio depende de como a empresa abordará seu mercado consumidor”. 

A proposta do presente empreendimento tem sua análise de mercado pautada 

nos quatro pontos de venda que objetiva alcançar resultados, trabalhando de forma 

unificada para a sustentabilidade do Planejamento.  

Atentando para as mudanças ocorridas no comércio com o advento da mídia 

digital e as vendas online, cientes de que essas são mudanças significativas onde o 

cliente se adaptou normalmente o Mercado Sobradinho 2, segue a linha dos 4 pontos 

de venda de demanda e oferta que não afete seu plano financeiro inicial. 

Um dos 4 pontos do marketing é o produto, pois é ele que move a empresa e 

sem ele não tem como divulgar, podendo ser serviços, ideias ou identidade de marca 

de uma empresa. O outro ponto é o preço que é o valor monetário a ser pago pelo 

cliente e que representa o sustento da empresa, lembrando que o valor está ligado à 

qualidade e a percepção de custo-benefício para o cliente. 

Outro ponto é a praça, que representa o local onde o produto é comercializado, 

podendo ser uma loja física ou um e-commerce. E por último tem a promoção que é 

o ato de promover um produto ou uma marca com o objetivo de persuadir o 

consumidor a realizar a compra. Os quatro pontos do marketing estão representados 

através da figura 3. 
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Figura 3: Os 4 Ps  do Marketing 

 
Fonte: https://www.shopify.com.br/blog/mix-de-marketing 

 

Como o objetivo é atender o cliente em suas compras rápidas e cotidianas, à 

partir das informações da base de dados do Mercado Sobradinho 1 foi possível chegar 

aos seguintes insights: 

Produtos mais vendidos: Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, Artigos de 

Tabacaria e Mercearia. 

 Quem está comprando: A maioria são donas de casa, prestadores de serviços 

dos arredores e transeuntes. A venda é feita 100% na loja física e o estoque é local 

com giro aproximado de 14 dias. São pessoas que trabalham e que não têm muito 

tempo para buscar os supermercados e que costumam comprar produtos de primeira 

necessidade, alimentícios, de higiene entre outros. 

 Preço escolhido: Por estarem sem tempo para a busca de melhor preço, a 

escolha depende da necessidade do momento. Porém uma precificação adequada 

pode ser o diferencial no sucesso ou não do negócio, portanto é preciso 

frequentemente estar oferecendo o melhor preço possível ao consumidor, em 
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consonância com o que os concorrentes de mesmo porte e próximos praticam, sendo 

uma ferramenta útil para a tomada de decisão os sites dos concorrentes, troca de 

informações com os fornecedores e também a coleta in loco de preços em visitas aos 

concorrentes. 

As ações de promoção serão efetuadas dentro dos parâmetros que o porte de 

um estabelecimento desse tamanho possa permitir. As maiores ações serão 

concentradas nas promoções de inauguração da loja, com o objetivo de divulgar a 

nova loja do bairro e ao mesmo tempo incutir uma percepção nos consumidores de 

que esse novo player local oferece além de um mix adequado de produtos, preços 

competitivos e vantajosos. No mês de inauguração serão ofertados produtos com 

ótimos preços, os quais terão margem zero e também apoio dos principais 

fornecedores  com descontos e bonificações para auxiliar nesses custos de 

inauguração. 

Os dados colhidos possibilitaram traçar o perfil do mercado dentro do território 

em que atua, pontuando aspectos relevantes e fundamentais para seu 

posicionamento como comércio competitivo, em detrimento aos demais comércios 

que o circundam, entre eles a qualidade do produto.  Atentando para a manutenção 

do padrão de qualidade, objetivando alcançar novos clientes,a lista de fornecedores 

precisa ser mantida e ou se ampliada, nunca reduzida. 

 

Oferta, demanda e concorrência 

 

Os termos - Oferta e Demanda - não são antagônicos e embora se expressam 

em esferas bipolares; elas se encaixam de forma bem simétrica, uma vez que o 

mercado se adapta ao círculo que o envolve. Os grandes centros comerciais não 

podem cumprir o papel que os comércios de bairro tão zelosamente cumprem, porque 

é na resposta às necessidades básicas, diárias, urgentes que esse mercado está 

inserido e em conformidade com essa demanda, o Mercado Sobradinho 2 tem sua 

estratégia mercadológica focada no atendimento das necessidades cotidianas de 

seus clientes, sempre atento ao surgimento de novas demandas e também nas que 

não passem mais a fazer sentindo naquele momento e estando muito próximo de seu 

cliente. 

O Mercado Sobradinho 2 buscou analisar o mercado com o cuidado de 
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responder a essas novas demandas  de forma abrangente e completa, sob uma 

estrutura organizada com ações planejadas. 

São dois os agentes estreitamente ligados ao tema em questão, de um lado o 

empreendedor, que deve dominar toda a arte de comercializar, de transformar seu 

empreendimento em uma relação de negócio, estudando as nuances do mercado, as 

multifaces dos produtos, conciliando atendimento direto e virtual, manutenção 

estrutural do estabelecimento, do outro lado o consumidor, neste caso, o cliente, mas 

não o cliente dos grandes centros comerciais; um cliente diferenciado, mais próximo, 

mais familiarizado, portanto, demandando de maior atenção, do vínculo, da fidelidade, 

honestidade e confiabilidade. 

A demanda aqui é específica e não abrangente, é objetiva e não subjetiva que 

pela proximidade, aumenta a credibilidade na mesma proporção em que aumenta as 

cobranças. 

Portanto a estratégia de competitividade está baseada nas informações obtidas 

na consulta dos dados apresentados pelo Mercado Sobradinho 1 buscando estruturar 

sua própria forma de abordagem, conservação, acondicionamento e distribuição do 

produto em seu interior, para, por fim, criar formas de desenvolver ofertas, descontos, 

promoções e então apresentar programas de  pontuações.  

As promoções são o que confere força aos grandes varejistas concorrentes, 

contudo o pequeno varejista, conhecendo bem seu público consumidor, tem 

possibilidade de criar estratégias promocionais que chame a atenção do cliente, para 

tal é importante um bom relacionamento com os fornecedores que oferecem 

benefícios de venda e compra. 

 A concorrência é algo natural em um ambiente de livre mercado, é importante 

estar atento aos atuais concorrentes e a possíveis novos entrantes que, poderão vir a 

se tornar concorrentes.  

Grandes redes varejistas com ações listadas na bolsa e grandes redes de 

capital fechado, despertaram interesse para as possibilidades do varejo de vizinhança, 

os players próximos ao Mercado Sobradinho 1 e também do Mercado Sobradinho 2 

são: Mini Extra e Pão de Açúcar Minuto do Grupo Pão de Açúcar (GPA) e OXXO do 

grupo Femsa, 

Eles voltaram seus olhos para esse tipo de mini loja, lastreados em pesquisas 

de hábitos de consumo e tendências, perceberam que os consumidores estão cada 
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vez mais fragmentando suas compras do dia a dia e também buscando os atacarejos, 

para realizarem suas compras mensais, mostrando que os hipermercados não 

possuem mais o mesmo poder de atração, ou seja, o movimento será em direção aos 

mercadinhos com marca forte. 

É possível concluir que o pequeno negócio ainda é capaz de prevalecer e 

prosperar. O cliente da compra do dia a dia, não é tão afetado por fatores relacionados 

a preço e sortimento, esse consumidor espera encontrar o que necessita, por um 

preço justo, que sua compra seja rápida e com uma experiência agradável.  

 

4.1 Estratégia Competitiva 
 

A estratégia competitiva foi baseada na análise SWOT, sigla que significa 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, que traduzido é Forças, 

Oportunidades, Fraquezas, e Ameaças, conhecido também como FOFA. É utilizado 

para apontar as características fortes e fracas de um negócio olhando para dentro do 

negócio e também as ameaças e oportunidades olhando para o meio externo, sendo 

indispensável para quem pretende abrir um negócio ou mesmo ampliar um já 

existente. A matriz SWOT retornou que a principal FORÇA do Mercado Sobradinho 2 

são a experiência de seu proprietário e a marca já consolidada no bairro, as 

OPORTUNIDADES são a facilidade como uma pequena loja pode responder às 

mudanças nas preferências de seus clientes e a constante expansão verticalizadora 

que vive o bairro onde estão localizadas as lojas e também os bairros circunvizinhos, 

as FRAQUEZAS são o pequeno tamanho da loja em face de outros possíveis futuros 

competidores e a impossibilidade de muitas vezes acessar diretamente a industrial tal 

qual fazem as grandes redes sendo muitas vezes sujeito unicamente a distribuidores 

intermediários impactando nos preços negociados e as AMEAÇAS são os novos 

player que podem surgir, o aumento dos aluguéis que impactam anualmente os custos 

fixos da empresa e por fim a inflação que tem dado as caras no Brasil novamente e 

trazendo consigo novos desafios que um comércio de pequeno porte talvez possa ter 

mais dificuldades de enfrentar do que grandes redes de mercados de proximidade. 

Segundo DORNELAS (2014) o SWOT orienta em como deve ser analisado os 

cenários de ordem demográfica, econômica, tecnológica, jurídica, sociocultural, 

denominado de dado macroambiental e os fatores micro ambientais que são: 

consumidores, concorrentes, canais de distribuição e fornecedores que interferem no 
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desenvolvimento da empresa. 

O Mercado Sobradinho 2 adotará como estratégia de competitividade a análise 

descrita, utilizando um template próprio de análise clássico, baseado no modelo 

fornecido pelo SEBRAE.  Disponível em:  

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/ME_Analise-Swot.PDF 

 

 

Quadro 3:Template - SWOT 

MERCADO SOBRADINHO 2 

Análise de competitividade 

 

 

 

CONTRIBUI PARA 

ESTRATÉGIA DA EMPRESA 

 

DIFICULTA A ESTRATÉGIA 

DA EMPRESA 

 

ASPECTOS 

INTERNOS 

 

FORÇAS 

Quais são os pontos fortes do 

seu negócio? 

 

FRAQUEZAS 

Quais são os pontos fracos do 

seu negócio? 

 

 

ASPECTOS 

EXTERNOS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Quais são as oportunidades 

para o seu negócio? 

 

 

AMEAÇAS 

 Quais são as ameaças para o 

seu negócio? 

Fonte: Dados Próprios (2022) 

 

Como aspectos internos é possível analisar critérios como, localização, o 

período de atuação do mercado, a reputação, os recursos financeiros  e humanos, 

o marketing, a gestão, os ativos, a qualidade da tecnologia, o atendimento, o 

relacionamento estratégico com grandes empresas, o histórico da clientela, entre 

outros. 

Os aspectos externos que devem ser observados são o comportamento dos 

clientes, o poder de negociação com os fornecedores, a quantidade de concorrentes 

e sua influência, quais são as barreiras para quem está iniciando o negócio entre 

outros. Tais observações se enquadram na proposta de Porter (SEBRAE), que é uma 

reflexão sobre “cinco contextos” do meio em que a empresa está inserida. 
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As cinco Forças  de Porter é uma ferramenta usada para analisar a 

competitividade e determinar a melhor atitude a ser adotada, sua execução requer o 

apontamento dos fatos que caracterizam cada força e uma visão panorâmica do 

negócio. As cinco forças são: 

 

1- Como é a rivalidade entre os concorrentes? 

Conforme já citado anteriormente o cliente que compra no dia a dia, 

não são influenciados por fatores relacionados a preço e variedade de 

produtos, pois deseja encontrar o que tem necessidade no momento, 

por um preço justo e que sua compra seja rápida,  próxima ao seu 

endereço, agradável e com confiança. 

2- Quais são os produtos e serviços substitutos? 

O pequeno varejo pode valer-se de suas vantagens competitivas e 

fornecer o mix certo, a preço justo com um atendimento cordial quase 

fraterno. 

3- Qual é o poder de barganha dos  fornecedores? 

Por ser um mercado de alta rotatividade de produto, pois trabalha com 

produtos de primeira necessidade, tem a seu favor a fidelidade de 

negócios, o que proporciona uma certa  parceria com um carteira de 

fornecedores que estão dispostos a oferecer bons preços e 

promoções 

4- Como evitar/atrapalhar a entrada de novos concorrentes? 

O Mercada Sobradinho 2 já possui um legado de uma marca 

conhecida no  mercado, visto que é um segunda loja, ou seja já possui 

uma história que de certa forma inibe uma parcela de novos 

empreendedores devido ao histórico da marca no bairro. 

5- Qual o poder de barganha dos clientes? 

Como já citado no presente trabalho, o Mercado Sobradinho 2 se 

beneficia de uma clientela diversificada, com potencial de compra 

também diversificado, por isso procura atender a esse público variado 

oferecendo um leque diversificado de ofertas e produtos de grande 

potencial de venda. 

Portanto é possível afirmar que a empresa possui a seu favor o Mercado 
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Sobradinho 1, por ser  é um referencial para o desenvolvimento do relacionamento de 

parceria com fornecedores e clientes. 

 

4.2 A Concorrência e o Produto 
 

Para aumentar as vendas de itens variados, como os oferecidos em um 

mercado é importante fazer uma pesquisa de quais dos produtos  são mais vendidos, 

para isso o empreendedor deve criar uma planilha de fluxo que deverá conter as 

descrições de produtos e serviços, produtos com maior e menor saída, maior e menor 

preço, maior e menor data de validade.  

Ao catalogar os mais procurados poderá criar estratégias promocionais e 

manter sua estrutura de comercialização. O Mercado Sobradinho 2 deve manter essa 

planilha dinâmica atualizada, como forma de controle de vendas, de fluxo de 

mercadorias e de rentabilidade. 

O produto é o carro chefe deste segmento, vindo logo em seguida a forma de 

atendimento, os clientes querem bons produtos com preços justos, neste caso, a 

qualidade supera a diversificação, entende-se que bons produtos podem render tanto 

ou mais que vários produtos sem a mesma qualidade, neste sentido PORTER, 1947 

vai comentar que 

  

Muitas indústrias de bens de produção, por exemplo, vendem os 
produtos para empresas em uma ampla variedade de negócios que utilizam 
esses produtos de diversas maneiras. Essas empresas podem divergir 
amplamente em seus volumes de compras, na importância dos produtos 
como um insumo para seus processos de produção etc. Compradores de 
bens de consumo podem também variar bastante na quantidade que 
compram de um produto, em renda, em nível de educação e em muitas outras 
dimensões. PORTER p.113 

 

O Mercado Sobradinho tem um plano de trabalho com produtos de alta 

credibilidade e diversidade que não afetam diretamente a concorrência.  É nesta linha 

de atuação que procura agir  de forma incisiva, sem ser invasiva, para que a oferta 

esteja em conformidade com a demanda. Entende-se que a oferta a ser oferecida será 

de produto variado, acessível, que obedece a todas as normas de prazo de validade, 

são produtos de consumo diário, que abrange o setor alimentício, de material de 

limpeza, sucos e demais, farináceos embalados, laticínios e congelados. 
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4.3 Fornecedores 
O SEBRAE diz que o mercado fornecedor é aquele que compreende todas as 

pessoas e empresas que irão fornecer as matérias-primas e equipamentos utilizados 

para a fabricação, vendas ou serviços” ( SEBRAE, 2003, p.28). 

Ao trabalhar com produtos de uso constante e que podem ser comercializados 

com ou sem sazonalidade, o  Mercado Sobradinho 2 tem de um lado a oferta e do 

outro lado o cliente em potencial, aquele para o qual o produto em questão está 

cumprindo as devidas leis de venda. 

Por se tratar de um comércio varejista, com vendas de produtos bem 

diversificados, a demanda pode ser bem ampla, é nesta esfera que a concorrência se 

torna o parâmetro para a busca de ofertas que abarquem o maior percentual de 

demanda da região, oferecendo um atendimento diferenciado. 

Trata-se de um mercado de bairro, sua carteira de clientes é diversificada, 

rotativa e sazonal. Os comércios locais, os prédios de apartamentos e os 

estabelecimentos da rede pública e particular como escolas, clínicas e hospitais 

geram uma demanda de ofertas que contemplem as necessidades deste público, sem 

suprimir os demais públicos. 

Por se tratar de um segmento que atende as gerações X,Y,Z , o Mercado 

Sobradinho atende igualmente a todos esses clientes e por se tratar de um bairro com 

muita circulação de pessoas, não é incomum atender esse público transitório e 

aleatório esporadicamente.  

O Mercado Sobradinho utilizou o estudo “PASSO A PASSO” do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) que auxilia em como 

formar a carteira de cliente, identificando suas características, potenciais de compra, 

fidelidade e assiduidade, como traçar o perfil do cliente e levantar dados para controle 

de informações que são relevantes para a composição do produto oferecido, quando 

oferecer, para quem oferecer e como oferecer. Neste caso, produtos com alto índice 

de comercialização, qualidade e saída. 

O programa “PASSO A PASSO”  apresenta passos de identificação que vão 

orientado a construir uma estratégia de venda eficaz  no que tange à comercialização 

das marcas em ascenção e das marcas tradicionais percebendo o que leva as 

pessoas a comprarem e dimensionar a carta de clientes com maior potencial de 

compras, qual geração tem influência na tomada de decisão das negociações diárias. 
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O  “PASSO A PASSO”  tem como modelo os itens  mostrados no Quadro 4: 

Quadro 4: Passo a Passo para entender seu cliente 

1º Passo: Identificando as características gerais dos clientes.Se pessoas físicas 
● Qual a faixa etária? 
● Na maioria são homens ou mulheres? 
● Tem família grande ou pequena? 
● Qual é o seu trabalho? 
● Quanto ganham? 
● Qual é a sua escolaridade? 
● Onde moram? 
● Se pessoas jurídicas (outras empresas) 
● Em que ramo atuam? 
● Que tipo de produtos ou serviços oferecem? 
● Quantos empregados possuem? 

2º Passo: Identificando os interesses e comportamentos dos clientes 
● Que quantidade e com qual frequência compram esse tipo de produto ou serviço? 
● Onde costumam comprar? 
● Que preço pagam atualmente por este produto ou serviço similar? 

3º Passo: Identificando o que leva essas pessoas a comprar 
● O preço? 
● Qual a qualidade dos produtos e/ou serviços? 
● A marca? 
● O prazo de entrega? 
● O prazo de pagamento? 
● O atendimento da empresa? 

4º Passo: Identificando onde estão os seus clientes 
● Qual o tamanho do mercado em que você irá atuar? 
● É apenas sua rua? 
● O seu bairro? 
● Sua Cidade? 
● O país todo ou todos os países? 
● Seus clientes encontrarão sua empresa com facilidade? 

Fonte: SEBRAE - Como Elaborar um Plano de Negócio 

 

O referido estudo “Passo a Passo” oferece subsídios para  iniciar o plano de 

ação na composição da carteira de clientes em potencial e incrementar as vendas por 

meio de pesquisa inteligente, sem contudo, ser invasivo e nem dedutivo, mas analítico 

e assertivo na arte de empreender esforços para suprir as necessidades dos clientes.  

Com o programa “PASSO A PASSO” alcançou-se a possibilidade de criar uma 

carteira de clientes fiéis ao ponto de vendas em detrimento dos demais concorrentes. 

Entendendo que um cliente fiel, é um caminho para mais clientes, aumentando seu 

potencial de vendas, ampliando a linha de alcance para demais públicos alvo valendo-

se do boca a boca entre os clientes que irão recomendar o estabelecimento.  

Segundo o SEBRAE, “fornecedor” compreende todas as pessoas e empresas 

que irão fornecer as matérias-primas e equipamentos utilizados para a fabricação ou 

venda de bens e serviços”(SEBRAE,2013, p.28). O Mercado Sobradinho 2 pretende 

trabalhar com produtos de uso constante e que podem ser comercializados com ou 
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sem sazonalidade. 

Os fornecedores são selecionados a partir dos mix de produtos que fornecem, 

as condições de pagamentos que proporcionam, a confiabilidade nos prazos de 

entregas, na frequência de visitas ao estabelecimento para fazerem os pedidos nos 

preços praticados e nas ofertas de ocasião que proporcionam. 

Na tabela abaixo segue uma lista dos principais fornecedores com o qual o 

“Mercado Sobradinho 2” deverá iniciar suas atividades, em seu ramo de atuação, 

são marcas muito procuradas pelos clientes pela fidelização que conquistaram no 

mercado varejista e todos já apresentam relacionamento de atendimento com o 

Mercado Sobradinho 1. 
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Quadro 5: Fornecedores de Produtos 

ALEX – Pães Ltda ITAMBÈ Alimentos S.A 

AllFOOD Imp., Ind. E Comércio S.A JET GELO 

Ambev S.S – CDD (Litoral, Mooca, S.P) Laticínios Tirolez Ltda 

A.R. Queiroz  Com. De Prod. Ali. EIRELI LIX Limp. Com. De Embalagens  

ATACADÃO S.A. M. Dias Branco S.A Ind. e Com. De Alim. 

ATENDE NSA Com. E Dist. Ltda. MJ Company – Dist. De Alim. RA Ltda 

Brasileirão Atacado Marcelo Arte do pão 

BROTO LEGAL  Alim. S.A Marisko Ltda 

CARREFOUR Com. E Ind. Ltda MENUPONTOCOM Com. El. E Rep. S.A 

Comercial Alimentícia Jales Ltda NESTLÉ Brasil Ltda 

Comercial Cofig de Alim. E doces Ltda OXAN Atacadista Ltda 

Comercial Sollo Utilidades EIRELI - ME PALETAS 

Comercial RS EIRELI PANCO 

Companhia Brasileira de Distribuição PASS-SIM Com. de Prod. de Limpeza 

Compre  Fácil Com. De Prod. Alim. Ltda PATY SOUZA CRUZ 

CUNHA Doces QUANTUM Internacional Vendas 

DDL Com. De Alim. Ltda ROLDÃO Auto Serv. Com. de Alim. S.A 

Destro Brasil Distribuição Ltda SALES Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda 

DISO – Comércio de Alimentos EIRELI São José Distr.  de Sucos Ltda 

Distribuidora ÁREA Sul Ltda Serrano auto Serviço Ltda 

Distribuidora DASUL EIRELI SDB Com. de Alimentos Ltda 

Distribuidora Nova Presto Ltda SEARA Com. de Alimentos Ltda 

DODELE Com. De Alimentos S.A SENDAS Distribuidora S.A 

ECB Comercial e Distribuidora Ltda SINAIS Atacado e Distr. Ltda 

Eletrônico e representação S.A SPAL Ind. Brasileira de Bebidas S.A 

Espolio de Orostrato Olavo S. Barbosa Supermercado São Roque Ltda 

FÁCIL Distribuidora de Alimentos Ltda Tabacaria Jambeiro Ltda EPP 

Felipe Roth Faya TENDA Atacado S.A 

HNK BR Logística e Distr. Ltda Unilever Brasil Ltda 

Igor Ferreiro Garcia Vigor Alimentos S.A 

Industrial TERRA  PRETA  EIRELI WMB Supermercados do Brasil Ltda 

Fonte: Dados Próprios 
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5 PLANO DE MARKETING 

 
O Mercado Sobradinho  2 é um pequeno varejo, uma Micro Empresa  (ME) mas 

deve considerar um plano de marketing tanto quanto às demais atividades 

equiparadas a um empreendimento competitivo.  O marketing é crucial para o sucesso 

do negócio e criará subsídios para que se possam tomar decisões assertivas e gerar 

valor para o empreendimento. 

O presente plano de marketing engloba os elementos que segundo o SEBRAE 

(2013) são compostos de preço, praça, promoção e pessoas. Onde preço é fator 

fundamental para se apresentar na praça, oferecer promoções que atinjam as 

pessoas. 

 

5.1 Preço 
 

O SEBRAE (2013) define como preço, o valor estabelecido para o consumidor, 

o que ele está disposto a pagar. É a fonte de receita para a empresa. O preço possui 

diversos fatores, KOTLER;KELLER (2019) afirma que deve  se levar em consideração 

a empresa, os clientes, o posicionamento referente ao marketing, percebendo que o 

preço influencia a escolha de compra. 

Segundo o SEBRAE (2013) o preço apresenta fatores que  o determina, um 

deles é o posicionamento da empresa sobre a política de preços, pois alguns desejam 

e querem uma imagem de preços imbatíveis e outras trabalham com a valorização do 

seu produto, outro fator é o objetivo  que podem ser o de chamar a atenção de 

determinado mercado de consumo, enfrentar competições, maximizar lucro ou 

assegurar a sobrevivência da empresa como ME. 

Tem também a definição de preços de novos produtos que pretende entrar no 

mercado e expandir sua marca e ainda flexibilidade de preços para alcançar 

compradores diferentes. Atentando para o  fato de que os preços podem ser 

flexibilizados através da prática de descontos e promoções. 

Na atualidade, a revolução tecnológica tem proporcionado ao cliente o acesso 

rápido à pesquisa de preços e avaliações de outros clientes, isso provoca uma 

pressão por preços mais baixos, e as empresas precisam identificar maneiras de 

manter seus clientes informados. 

Na cultura própria da mídia brasileira existe a “Lei de Gérson”, que é o princípio 
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em que uma pessoa ou empresa consegue alcançar vantagens de forma 

indiscriminada, sem se preocupar com a ética ou moral, mas o cliente atual tem se 

posicionado  diferente, ele quer bons produtos com preços acessíveis, por isso 

passam a praticar a “pechincha”. 

O  empreendedor pode fazer uso desse fenômeno através da “Estimativa dos 

Custos de Comercializaçãlo”, que o informa das possibilidades de reduzir preços. 

No comércio varejista de vizinhança não é comum a prática de descontos direto 

no ato do check-out, ou a solicitação de descontos por parte dos clientes, já as 

grandes redes oferecem via aplicativo ou selos de descontos, são ações direcionadas 

no propósito de gerar vantagens e fidelidade.  

É importante ter cuidado com os preços, não podem ser demasiadamente 

acima da concorrência e nem muito abaixo a ponto de não cobrir os custos da 

operação. 

É preciso saber qual política de preços será adotada pela empresa, o objetivo 

é ser reconhecida como a mais barata e ter uma alto giro e uma margem menor? Vai 

trabalhar com um mix de produtos mais selecionado, difícil de encontrar na 

concorrência e assim obter retornos melhores? No Mercado Sobradinho 2 

pretendemos obter o maior giro de produtos e oferecer um preço mais atrativo para o 

cliente mantendo margens sólidas que comportem nossas despesas. 

 

5.2 Distribuição 
 

Em uma empresa a distribuição corresponde à estrutura de comercialização, 

de que forma os produtos irão chegar nas mãos do cliente, Dornelas (2014) diz que é 

possível adotar estratégias diversificadas, podendo ser direta ao consumidor final ou 

indiretamente, através de vendedores ou internet. 

Segundo o SEBRAE (2013) a distribuição corresponde à estrutura de 

comercialização, como os produtos chegarão às mãos do cliente. Pode ser através da 

venda direta ao consumidor ou indiretamente através de vendedores internos e/ ou 

externos, internet (DORNELAS 2014). 

Por ser um Mercado, a estratégia mais apropriada é a direta, onde o cliente 

escolhe e busca na loja, mas não exclui outras estratégias. O contexto vivenciado pela 

humanidade em meio a pandemia, promoveu uma nova possibilidade, que é o uso 
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dos meios digitais como o Whatsapp. 

O Mercado Sobradinho 2 optou por adotar os meios digitais, não somente como 

meio de divulgação, mas também as encomendas feitas pelo aplicativo de mensagens 

Whatsapp.  Além de retirar a sua encomenda pessoalmente, o consumidor pode 

solicitar a entrega, que será efetuada com a cobrança de uma taxa de frete ou retirada 

por um aplicativo de mobilidade urbana, tais como Uber, Rappi entre outros. 

 

5.3 Comunicação 
 

O SEBRAE (2013) afirma que a estratégia utilizada pela empresa para 

apresentar, convencer ou mesmo informar sobre seus produtos e serviços é chamada 

de promoção e Kotler Keller (2009) diz que é toda atitude que procura incentivar o 

consumidor. 

O Mercado Sobradinho 2 fará uso de folhetos de informação, carros de som 

que percorrem o setor anunciando as ações promocionais, cartazes de exposição no 

exterior da loja entre outros veículos de divulgação. 

Utilizará a página “Todos os negócios”, onde já constam informações sobre o 

Mercado Sobradinho como o número do Whatsapp, disponível em: 

https://br.todosnegocios.com/pt/mercado-sobradinho_2x-11-3868-1140 como 

pode ser visto na Figura 4. 
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Figura 4: Tela da página do website “todos os negócios" 

 

Fonte: https://br.todosnegocios.com/pt/mercado-sobradinho_2x-11-3868-1140 

 

 

5.4 Marca 
 

A marca de um produto ou loja se torna um referencial, pois uma marca forte é 

significado de valor, um exemplo é a marca  “Bombril” que no decorrer dos anos se 

tornou símbolo do produto que é a palha de aço.  A marca de uma empresa pode 

conter o nome, o logotipo, um símbolo, um desenho ou qualquer característica que o 

define diferenciando dos demais concorrentes. A marca é uma ligação entre o cliente 

e a empresa, segundo SEBRAE a marca “agrega valor e auxilia na estratégia de atrair 

e fidelizar o consumidor''. Registrar a marca assegura a exclusividade do negócio. 

Na elaboração de uma marca pode-se observar o modelo Customer Based 

Brand Equity (CBBE) também denominado de modelo Keller, que apresenta a 

lembrança da marca, identificação e preferência, a lealdade pela marca. Segundo 

SEBRAE é um modelo modelo na forma de pirâmide, demonstrando que a empresa 

deve ser construída em uma base sólida, conforme representado na figura 5: 
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Figura 5: Base Estrutural 

 

Fonte: https://www.qualtrics.com/experience-management/brand/customer-based-brand-equity/ 

 

Segundo KELLER;MACHADO (2006) a base da pirâmide é transmitir a 

identidade da empresa, ou seja: “Quem é você?”. É a parte mais importante da 

informação,  por isso precisa ser forte  para sustentar a pirâmide.  

O nível dois representa o que a empresa , pois ao conhecer a marca o 

cliente quer saber sobre o seu produto ou serviço, “O que é você?”. É  a parte que 

mostra o desempenho da marca e a imagem da marca a ser divulgada pelo cliente. 

O nível três da pirâmide representa a resposta da marca, “Quais são os 

sentimentos peça marca?”, o sentimento que está intrinsecamente ligado ao 

produto e serviço, ou seja se é relevante ou não para o cliente, portanto é 

necessário construir sentimentos positivos sobre o produto ou serviço oferecido. 

No quarto nível fala do relacionamento entre a marca e o cliente, se é fiel ou 

não, defende os méritos como experiência, atendimento ao cliente e valor, ou seja, 

você recomendaria o produto ou serviço a outra pessoa? 

Em resumo é preciso começar com uma grande identidade, depois fazer 

com que o cliente conheça o empreendimento e passo a passo vai criando a marca 

que cairá no gosto do cliente, gerando confiança que gere sucesso. 

 Quando você começa de baixo com uma grande identidade de marca e, em 

seguida, faz com que os clientes conheçam sua marca e seu negócio, você criará 
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uma marca que as pessoas gostaram e que, no final das contas será um sucesso 

de confiança. 

A marca de um estabelecimento é como um cartão de visitas, como os clientes 

irão chamá-la, a associação que farão a ela e o que a empresa tem a passar em um 

primeiro momento. O empreendimento proposto é a extensão  de uma outra loja já 

existente, portanto já possui uma marca consolidada e conhecida, fator que definiu a 

decisão de usar o mesmo nome: Mercado Sobradinho e o mesmo layout. A proposta 

é fazer  uma nova inauguração com o foco no que pode ser melhorado ou mudado,  

permanecendo o mesmo logotipo. 

A proposta é fazer uma nova inauguração com o foco no que pode ser 

melhorado ou mudado, permanecendo o mesmo logotipo. 

O propósito representado na logo é mostrar o nome da loja e que um dos 

nossos diferenciais é a comercialização de frutas e legumes como mostrado na Figura 

6. Embaixo do logo será colocado o telefone da loja que será utilizado também como 

chave PIX para facilitar esse tipo de transação quando for necessária. 

 

 

 

 



49 

 
 

 

Figura 6: Logo Mercado Sobradinho 

 

Fonte: O Autor (2022) 

 

 
5.5 Estratégia Mercadológica 
 

Entende-se que a estratégia mercadológica reside na necessidade de 

concentrar esforços para desenvolver um Plano de Negócio, que coloque seu 

estabelecimento no nível de competitividade junto aos concorrentes. Foram utilizadas 

informações históricas da base própria do mercado para verificar os produtos mais 

vendidos de cada categoria e comparar os preços de vendas com os potenciais 

concorrentes, assim foram analisados os concorrentes em relação ao Mercado 

Sobradinho 2, observando os pontos fracos e pontos fortes, limitações e 

oportunidades para que dessa estratégia possa maximizar produtos, vendas, 

atendimento, oferta, promoções e afins. 

O ápice da Estratégia está em reverter os apontamentos ao longo da análise, 
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mantendo pontos fortes, caso não possa superá-los, transformando as limitações em 

pontos fortes, buscando equiparar seu produto, atendimento e funcionamento com o 

produto oferecido pela concorrência e competir, nos números e nos resultados. O 

presente PN tratará neste capítulo as estratégias propostas para os métodos 

escolhidos a fim de atingir as vendas e a consolidação do Mercado Sobradinho 2, 

iniciando pela marca. 

Com o advento do Mercado Sobradinho 2 e a possibilidade de ser uma empresa 

que foi construída à partir desse plano de negócios é fácil perceber as vantagens e as 

diferenças entre o Mercado Sobradinho 1 e a sua fachada que está representada na 

Figura 7 e o projeto encomendado para a fachada do Mercado Sobradinho 2 como 

pode ser visto na Figura 8 e na Figura 9. 

 

 

Figura 7: Fachada Mercado Sobradinho 1 

 

Fonte: O Autor (2022) 
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Figura 8: Projeto Exterior lateral Mercado Sobradinho 2 

 

Fonte: ANEMAR interiores. (2021) Goiânia - GO 

 

Figura 9: Exterior Frontal Mercado Sobradinho 2 

 

Fonte: ANEMAR interiores. (2021) – Goiânia - GO 
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6. PLANO OPERACIONAL 

 
O dimensionamento das operações visa o aumento da eficiência da empresa  

além de reduzir os custos , possibilitando a compreensão dos aspectos que podem 

ser melhorados, despertando a necessidade de mudanças de estratégias que 

promovam a melhoria. 

É chamado também de Plano Operacional, são as operações que definem 

como a empresa se organizará internamente nas tarefas cotidianas e o atendimento 

ao cliente (FILION, DOLABELA; 2000). Segundo o SEBRAE (2013) o plano 

operacional permite visualizar a capacidade de produção, a necessidade de mão de 

obra e estimar o volume de clientes que podem ser atendidos no mês. 

O SEBRAE (2013) elenca o layout, capacidade produtiva e comercial, processo 

operacional e necessidade de pessoal como tópicos a serem abordados no plano 

operacional. 

 
 
6.1 Layout 
 

O Mercado Sobradinho  2 seguirá o mesmo layout do Mercado Sobradinho 1  

que contém uma cozinha com um espaço para descanso, um banheiro para uso dos 

funcionários, um escritório com escrivaninha e assentos para recepcionar vendedores 

e demais pessoas que queiram atendimento da gerência, além de ser um espaço para 

manipulação de papéis da empresa e um cômodo para estoque de mercadorias como 

pode ser visto na Figura 6. 

A forma como as prateleiras estão dispostas, onde vai ficar cada seção de 

produtos, o layout escolhido e o uso ótimo do espaço fazem parte da estratégia 

operacional. A experiência do consumidor dentro do ambiente comercial, a facilidade 

de deslocamento dentro da loja e a disposição dos produtos são pontos fundamentais 

para uma loja de sucesso. Como pode ser visto na Figura 6 optamos por privilegiar 

bons espaços nos corredores para melhor circulação dos clientes, colocar o caixa na 

entrada juntamente com um freezer de sorvete Kibon e uma geladeira de refrigerantes 

da empresa Coca Cola pois é sabido que esses produtos lastreados nas campanhas 

maciças promovidas por essas empresas por si só fazem com que o consumidor 

adentre o estabelecimento. 

O que diferencia o mercado Sobradinho 1 do 2 em seu designer é um corredor 
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a mais, onde comporta mais variedades de mercadorias. Embora as dimensões do  

salão utilizado pelo Mercado Sobradinho 2 seja um pouco maior, será mantido a 

mesma configuração e arranjo de gôndolas do Mercado Sobradinho 1, conforme 

mostrado na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Layout 

 

Fonte: ANEMAR interiores (2021) Goiânia - GO 
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6.2 Capacidade Produtiva e Comercial 

 

O Mercado Sobradinho 2 possui uma jornada de trabalho de segunda-feira a 

sexta-feira das 7h às 20h, aos sábados das 8h às 18h e aos domingos das 10h às 

14h,  contando com 1 colaborador para atendimento no período matutino, um 

colaborador para atendimento no período vespertino e o empreendedor dando suporte 

nos horários de maior movimento. As compras e demais funções administrativas ficam 

a encargo do proprietário. 

Faz-se necessário um funcionário que fique encarregado das entregas 

enquanto o empreendedor fica na loja, ficando o empreendedor encarregado também 

da administração dos papéis no escritório. 

As compras deverão ser efetuadas em dias específicos, como terça e sexta-

feira, podendo ser em outro dia, somente se surgir a necessidade por causa do grande 

fluxo de vendas. 

Em períodos em que o consumo aumenta, tais como as datas comemorativas 

(dia das mães , dos pais, Páscoa e Natal)  e dias de promoções, é natural o aumento 

da demanda, isso pode proporcionar a necessidade de contratação de funcionário 

extra para entregas, reposição e caixa. 

O Mercado Sobradinho 2 tem capacidade para atender 167 clientes por dia e 

os picos de movimento ocorrem das 11h às 14h e das 17h às 18h, períodos que são 

estritamente necessários a presença do empreendedor e/ou de um ajudante extra. 

 

6.3 Processos Operacionais 
 

O processo operacional do Mercado Sobradinho 2 é basicamente o mesmo 

todos os dias, que são a reposição de mercadorias nas gôndolas, o atendimento no 

caixa, o controle do fluxo do estoque e a limpeza da loja. 

A abertura e fechamento do mercado e dos caixas serão realizados sob 

supervisão do proprietário, os colaboradores ficarão encarregados de receber, 

registrar e armazenar as mercadorias  no estoque, assim como a administração da 

saída do estoque que será feito a partir do sistema de controle e vendas da loja. 

O proprietário ficará encarregado da precificação, compras, orçamentos, 
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contatos comerciais, do processo de produção do marketing, produção de arte a ser 

publicada nas redes sociais, os  cartazes usados no interior da loja serão terceirizados. 

O Mercado possui um contador que, sob supervisão do proprietário ficará 

encarregado do lançamento no sistema de gerenciamento, as contas pagas e a pagar, 

as vendas, apuração de impostos a pagar e elaboração da folha de pagamento, todas 

as atividades e definições são detalhadas na Figura 12: 

 

 

 

Figura 11: Fluxograma 

 

Fonte: Dados Próprios (2022) 

 

 

6.4 Relações Humanas (Necessidade de Pessoal) 
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O SEBRAE (2013) diz que para garantir a competitividade de negócios a 

gerência de pessoal requer planejamento para orientar, treinar, liderar, remunerar, 

manter e demitir pessoas. 

Segundo o SEBRAE (2013) para compor uma equipe ideal  é importante refletir 

sobre o objetivo do negócio, quantos profissionais serão necessários, quais são as 

atribuições e responsabilidades de cada um,  que incentivo pode ser utilizado para 

que o funcionário alcance o objetivo almejado. 

Um gerenciamento efetivo da necessidade de pessoal começa a partir da 

definição da vaga a ser ocupada pelo pretenso futuro colaborador. A vaga deve ser 

precisamente descrita, elencando as necessidades da empresa, as aptidões 

esperadas e também as atribuições que aquela vaga exigirá do candidato. 

Quanto à capacitação, a escolha deve ser em pessoal a ser capacitado, 

objetivando imprimir o perfil da empresa, apresentando o organograma funcional e 

definindo a responsabilidade e função de cada funcionário. Desenvolver os 

colaboradores é matéria de suma importância para a empresa pois ao mesmo tempo 

que a empresa oferece ferramentas para o desenvolvimento da equipe e o 

consequente reflexo nos serviços prestados, também o colaborador percebe que a 

empresa investe em sua melhora e consequentemente sente-se parte importante e 

pertencente ao grupo. 

Na figura 12 apresenta-se o organograma da empresa: 
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Figura 12: Organograma 

 

Fonte: Dados Próprios (2022) 

 

O Mercado Sobradinho 2  requer  2 funcionários com um salário mínimo da 

categoria sob o sistema da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) além das férias 

mais 1/3 de férias, 13º salário, seguindo o horário do seguimento que é ajustado  em 

7h20 por dia (máximo de 44 horas semanais), somando 220 horas mensais, podendo 

fazer até  duas horas extras, quando se fizer necessário e conforme a disponibilidade 

do funcionário. 

Aos domingos só estarão de serviço um dos atendentes no sistema 1x1, onde 

a cada domingo trabalhado, o colaborador descansa um dia, como descanso semanal 

remunerado (DSR), concedido após seis dias de trabalho consecutivos ( Conforme a 

fiscalização sindical) e também o empreendedor que deverá estar disponível nos 

domingos que não forem permitidos aos colaboradores trabalharem por determinação 

sindical. 

 



58 

 
 

 

6.5 Dimensionamento da operação 
 

Montar um negócio requer um dimensionamento da operação e baseado no 

porte do empreendimento serão necessárias 3 pessoas para dar conta da operação. 

Um colaborador abrindo a loja, outro fechando e também o empreendedor servindo 

de suporte nos momentos de maior demanda esperada, que após analisar-se os 

dados do Mercado Sobradinho 1 percebeu-se que é entre 11:00 e 13:00 e também 

entre 17:00 e 18:00 (figura 14).  

A tonalidade representa o movimento, assim quanto mais escuro a cor 

vermelha maior o movimento. Considerando que no Mercado Sobradinho 2 haverá o 

mesmo movimento, dois colaboradores serão suficientes para dar conta do 

movimento, contando também com o auxílio do empreendedor ou de uma pessoa 

como extra nos momentos de maior movimento.  

A figura 14 traz também o quanto de vendas em reais foi realizado em 2022 até 

o dia 30 de abril, dividido por hora do dia (entre 6h às 21h) e por dia da semana (de 

domingo a sábado).  
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Figura 13: Receita em reais por dia da semana hora a hora 

 

Fonte: Dados Próprios (2022) 
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7. PLANO FINANCEIRO 

 
Ter ciência de quanto possui disponível para operação promove a visibilidade 

do valor que sobra para futuros investimentos ou aplicações. Para uma boa gestão é 

importante ter controle dos gastos, disciplina, negociação, alocação adequada dos 

recursos entre outros. 

Os recursos financeiros que são necessários para a operação da empresa 

descrevem equipamentos, projeção financeira, investimentos fixos e capital de giro. 

 

Estimativa dos Investimentos Fixos 

 

De acordo com o SEBRAE (2013) os investimentos fixos estão relacionados 

aos bens que precisam ser comprados para que o funcionamento do empreendimento 

ocorra de maneira adequada. São máquinas e equipamentos e também móveis e 

utensílios. Como apresentado no Quadro 7 a estimativa de gastos com máquinas e 

equipamentos é de R$88.816,60 e como explicitado no Quadro 8 a estimativa para 

móveis e utensílios é de R$5.035,45. 

Os equipamentos foram escolhidos para atender as necessidades de 

maquinário e equipamentos para o Mercado Sobradinho 2, por compor juntamente 

com o estoque o grupo que de maior necessidade de dispêndio de capital, é muito 

importante que na aquisição desse grupo se busque a melhor relação custo benefício 

possível. Deve-se evitar pagar demais, porém não tão pouco a ponto de comprometer 

a qualidade do item adquirido e também da funcionalidade do mesmo, pois um freezer 

mal comprado pode levar a um grande prejuízo em perdas de produtos caso não 

funcione adequadamente. 
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Quadro 6: Investimento com Máquinas e Equipamentos 

 

Fonte: Dados Próprios (2022) 

 
Em relação aos móveis e utensílios foram relacionados todos que irão ajudar 

no desempenho das atividades do Mercado Sobradinho 2. À partir da operação do 

Mercado Sobradinho 1 foi feita essa listagem com as necessidades a serem atendidas 

na unidade 2. Os valores foram pesquisados com os principais fornecedores de 

utensílios para comércios da cidade de São Paulo que se encontram na rua Paula 

Souza no centro da capital paulista. Empresas notórias do segmento foram 

consultadas, como por exemplo a Di Pratos, Di Presentes, Frigo, Machado entre 

outras. A rua Paula Souza na cidade de São Paulo é conhecida por Santa Efigênia 

dos comerciantes fazendo-se alusão à famosa rua que comercializa produtos 

eletrônicos. Também foi usado para mensuração dos valores do site Mercado Livre.  
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Quadro 7: Investimento em Móveis e Utensílios 

 

Fonte: Dados Próprios (2022) 

 

7.1 Capital de Giro 
 

 
O capital de giro é o recurso financeiro que a empresa precisa possuir para 

manter o funcionamento pleno (SEBRAE, 2013). A administração do capital de giro 

exige uma avaliação do momento, o que falta e o que está sobrando financeiramente 

e o que foi gerado nas decisões relacionadas à compra, venda  e administração do 

caixa. 

O investimento corresponde a todos os bens que são necessários para a 

implementação do mercado, tanto estoque inicial, caixa mínimo, (SEBRAE, 2013) 

 

Estimativa do Estoque Inicial 

 
O segmento trabalha com produtos perecíveis, isso requer que o estoque esteja 



63 

 
 

bem atualizado, exigindo cautela, para que haja a redução de perdas e danos na 

liquidez. O processo de rotatividade na reposição das mercadorias é diário com  a 

revisão de datas de vencimento, embalagens danificadas para troca, e atualização de 

preços. 

Portanto o “estoque” deve conter o prazo médio de armazenamento das 

mercadorias, a rotatividade na prateleira e quais os prazo de reposição, se há um 

critério específico ou se deve ser à medida em que for saindo? 

Com base nos dados próprios do Mercado Sobradinho 1 conseguimos estimar 

a seguinte necessidade inicial de aproximadamente R$75.016,00 detalhados no 

Quadro 9. Considerando que para chegar a esses valores foi analisado o estoque do 

Mercado Sobradinho 1 e também sua média de vendas por categorias nos últimos 3 

meses. 

 

 

 

Quadro 8: Estimativa de Estoque Inicial 

 

Fonte: Dados Próprios (2022) 

 

Caixa Mínimo 

 
Segundo o SEBRAE(2013) o caixa mínimo é a disponibilidade financeira 

imediata necessária para atender as necessidades de capital mais urgentes, que 
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surgem da diferença entre o recebimento das vendas e a necessidade de pagamento 

das despesas e dos fornecedores. 

Para se calcular o caixa mínimo é necessário determinar os prazos médios de 

compra, prazo médio de venda e prazo médio de estocagem. 

O comércio varejista de alimentos tem por característica um grande volume de 

vendas à vista com pequenas vendas a prazo. Para se calcular o prazo médio de 

venda segundo o SEBRAE (2013) é preciso fazer uma média ponderada entre o 

percentual de vendas e os dias de prazo concedidos aos clientes.  

No Mercado Sobradinho 2 esperamos que 92% das vendas sejam recebidas à 

vista com prazo 0 para pagamento, 2% das vendas serão recebidas com prazo de 30 

dias para pagamento, essas serão as vendas fiado concedidas pelo Mercado 

Sobradinho 2 e 6% das vendas recebidas com prazo de recebimento de 40 dias, essas 

vendas serão efetuadas pela modalidade voucher que apesar de ser pago à vista pelo 

cliente tem um prazo de repasse das empresas administradoras desses vouchers de 

aproximadamente 40 dias. Portanto efetuando-se os cálculos chega-se a um prazo 

médio de recebimento de 3 dias. 

Para se calcular o prazo médio de compras segundo o SEBRAE(2013) os 

cálculos são parecidos com com o prazo médio de recebimento porém levando-se em 

consideração o prazo médio dado pelos fornecedores. No Mercado Sobradinho 2, 

20% dos fornecedores serão pagos à vista, 20% com prazo de 14 dias, 50% com 

prazo de 21 dias e 10% com prazo de 45 dias. Ponderando-se os dados chegamos a 

um prazo médio de pagamento de 18 dias. 

Por fim, analisando-se o prazo médio de estocagem estimamos que os 

produtos fiquem 10 dias nos estoques da empresa. 

Subsidiados pelos dados estimados podemos calcular a necessidade líquida 

de capital de giro em dias que irá nos permitir determinar o caixa mínimo. A 

necessidade líquida de capital de giro é a diferença entre contas a receber, mais 

estoques que para o Mercado Sobradinho 2 é de 13 dias menos o prazo médio de 

compras que é de 18 dias resultando em -5 dias. Logo o Mercado Sobradinho 2 não 

necessita de valores líquidos em caixa para financiar suas operações, sendo elas 

suportadas pelo giro da empresa. 

Após essas análises pode-se determinar o caixa mínimo e o resumo do capital 

de giro do Mercado Sobradinho 2 e chega-se à conclusão de que o Mercado 
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Sobradinho 2 consegue se financiar com o giro do seu estoque uma vez que ele foi 

todo aportado à vista e os primeiros desembolsos virão com 30 dias ou mais. 

 

Investimentos Pré-Operacionais 

 
Nesse momento abordam-se os gastos necessários para serem efetuados antes 

da abertura da empresa. Nesse tópico compreende-se taxas de formalização da 

empresa, obras e reformas, divulgação e demais despesas. 

Para se adquirir o CNPJ, inscrição estadual, licença de funcionamento e toda a 

parte necessária para o funcionamento legal a empresa de serviços contábeis que 

assessora o Mercado Sobradinho 1 será a responsável. Esse serviço, à parte do 

fornecimento contábil mensal, terá o custo de R$1.000,00 orçado com empresa de 

contabilidade que já presta serviços contábeis para o Mercado Sobradinho, a JLA 

Contabilidade. 

Para se adaptar o espaço para atender as necessidades do Mercado Sobradinho 

2 o serviço de reformas custará R$15.000,00 e será responsável pela pintura, 

manutenção elétrica, remoção e instalação de pisos adequados para grande tráfego 

de pessoas e tudo quanto for necessário no que tange às necessidades de espaço 

para se receber os maquinários e instalações do Mercado Sobradinho 2.  

 

7.2 Investimento Total  
 
 

O investimento total no Mercado Sobradinho 2 é de R$108.852,05. Sendo 

R$93.852,05 de investimentos fixos, 0 necessários para o capital de giro e 

R$15.000,00 em investimentos pré-operacionais. Considerando os dados levantados 

nesse plano de negócios e a conclusão de que o giro da empresa será suficiente para 

suportar o início das atividades. 

 
7.3 Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa 
 
 

Segundo o SEBRAE(2013) para se determinar o faturamento mensal da 

empresa é preciso se basear em informações de mercado, analisando os preços 

praticados pela concorrência direta e o quanto estariam os potenciais clientes 

dispostos a pagar. Levando-se em conta o mercado, os clientes e também os dados 
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do Mercado Sobradinho 1 estimamos que o faturamento mensal da empresa seja de 

R$75.000,00. 

 

Estimativa dos Custos de Comercialização 

 
 

Nesse tópico temos as despesas diretamente relacionadas com a vendas de um 

produto os custos variáveis. 

O Mercado Sobradinho 2 é uma empresa optante pelo Simples Nacional, 

consequentemente sua tributação se dá nesse regime. Com um faturamento mensal 

de $75.000,00 o imposto a pagar será de R$ 6.150,00 e com esse faturamento as 

taxas de administração das vendas de cartões são de R$900,00. 

 

7.4 Custo das Mercadorias Vendidas 
 
 

O custo das mercadorias vendidas é um custo variável que aumenta ou diminui 

diretamente proporcional às vendas. Para o Mercado Sobradinho 2 o custo com as 

mercadorias vendidas para nosso faturamento de R$75.000,00 é de R$50.000,00. 

 

7.5 Estimativa dos custos com mão de obra 
 
 

Na operação do Mercado Sobradinho 2 teremos como custo de mão de obra 

mensal o valor de R$3.321,04. Sendo 2 auxiliares com salários de R$1.300,00 cada, 

mais encargos sociais de R$117,00 cada de INSS é de R$104,00 cada de FGTS mais 

R$139,52 de vale transporte cada. 

 

Estimativa do custo com depreciação 

 
Calcular a depreciação de um bem é muito importante pois é facultada à 

empresa a dedução da depreciação em seu imposto de renda.  As regras e alíquotas 

para a depreciação estão elencadas na Instrução Normativa da Receita Federal 

Brasileira nº 1.700, de 2017. 

Para os maquinários e para os móveis e utensílios do Mercado Sobradinho 2 

adotamos um tempo médio de vida útil de 5 anos para os maquinários e de 3 anos 
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para os móveis e utensílios. Então temos que o custo de depreciação mensal com os 

maquinários é de R$1.480,00 por mês e com os móveis e utensílios é de R$140,00 

por mês. 

 

 

 

Estimativa dos custos fixos operacionais mensais 

 
Os custos fixos operacionais mensais são aqueles que não variam independente 

se as vendas aumentarem ou diminuírem. No quadro 10 temos as despesas fixas do 

Mercado Sobradinho 2. 

 
Quadro 9 - Custos Fixos Operacionais 

 

Fonte: Dados Próprios 

 
Demonstrativo de Resultados 

 
Com as informações obtidas até o momento é possível antecipar se a empresa 

irá operar com lucro ou prejuízo e assim determinar se o negócio é viável. O 

demonstrativo de resultado do Mercado Sobradinho 2 encontra-se no quadro 11. 
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Quadro 10: Demonstrativo de Resultado 

 

Fonte: Dados Próprios 
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8. INDICADORES DE VIABILIDADE 

 
 

Ponto de Equilíbrio: Esse indicador mostra qual é o mínimo que a empresa 

precisa faturar para cobrir suas despesas. Para se obter esse índice precisa-se 

calcular o índice de margem de contribuição que é a margem de contribuição 

(R$17.950,00) dividida pela receita total (R$ 75.000,00) que resulta em 0,24. 

Para se obter o Ponto de Equilíbrio divide-se o custo fixo total (R$11.928,94) 

pelo Índice da Margem de Contribuição (0,24) que resulta em um ponto de equilíbrio 

de R$49.703,91. 

 

Lucratividade: Esse indicador relaciona lucro líquido em relação às vendas. 

Calcula-se dividindo o Lucro Líquido (R$6.021,06) pela Receita Total (R$75.000,00) e 

multiplica-se o resultado por 100, o índice de Lucratividade do Mercado Sobradinho 2 

é de 8%.  

 

Rentabilidade: Por medir o retorno do capital investido aos sócios é um 

indicador da atratividade do investimento. Calcula-se dividindo-se o Lucro Líquido 

(R$6.021,06) pelo Investimento Total (R$100.000,00) e multiplica-se o resultado 

obtido por 100. A rentabilidade do Mercado Sobradinho é de 6%. 

 

Prazo de Retorno do Investimento: Esse indicador assim como o de 

rentabilidade mostra a atratividade do negócio. Expressa o tempo necessário para que 

o investidor recupere o capital investido. Afere-se dividindo-se o Investimento Total 

(R$100.000,00) pelo Lucro Líquido (R$ 6.021,06) e obtemos para o Mercado 

Sobradinho 2 um prazo de retorno de 16,6 meses. 
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9. CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

 

Segundo o SEBRAE(2013) é etapa importante após a elaboração de um plano 

de negócios a formulação de diferentes cenários visando simular situações 

divergentes do projetado por esse plano de negócios tanto de maneira positiva quanto 

negativa. No quadro 12 temos os cenários: provável que é o abrangido por este plano 

de negócios, o pessimista que prevê vendas 30% abaixo do previsto e o otimista que 

prevê vendas 30% acima. Cada cenário traz seus desafios e também suas 

oportunidades e poder fazer uma simulação deles e pensar em formas de agir 

antecipadamente pode ajudar no futuro caso alguns desses cenários se apresentem. 

 

Quadro 11: Construção de Cenários 

 

Fonte: Dados Próprios 

Caso o cenário que se apresente seja o pessimista a empresa continua 

prevendo obter lucro, porém esforços devem ser direcionados ao aumento do 

faturamento e talvez seja necessário sacrificar as margens por um período de tempo 

até as vendas engrenarem. Todavia se o cenário que tivermos pela frente for o otimista 

surge uma oportunidade de atuarmos nas margens líquidas e buscarmos um maior 

retorno para o capital investido, com parcimônia podemos aumentar os preços 
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cobrados e também diminuir os recursos aprovados para marketing e direcioná-los 

para buscar maior eficiência operacional ou cursos e treinamentos da equipe para 

ofertar um melhor atendimentos e diminuir possíveis perdas de manuseio e 

atendimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O empreendimento de pequeno porte é importante para o desenvolvimento 

econômico do país, oferecendo emprego e produtos à comunidade em que está 

inserido. 

 No decorrer do presente trabalho de pesquisa foi possível observar que um 

empreendimento requer planejamento, que ofereça ferramentas úteis nos momentos 

difíceis, propensos a surgir nos primeiros anos, como acontece com inúmeras 

empresas. 

A proposta apresentada, tendo como objetivo a implantação de uma segunda 

unidade do Mercado Sobradinho na cidade de São Paulo, especificamente no bairro 

Pompéia, buscou orientações através de referências bibliográficas, estatísticas e 

informações que são oferecidas pelo SEBRAE, considerado uma referência em 

empreendedorismo no país. 

No desenvolvimento do trabalho de pesquisa foi estabelecido alguns objetivos 

específicos, que serviram de orientações para chegar ao objetivo principal, o que foi 

alcançado no decorrer do trabalho, além de fornecer ferramentas que permite o 

controle para o sucesso do empreendimento. 

O desenvolvimento do presente trabalho promoveu o entendimento de que é 

importante possuir um ideal, mas sem desprezar o conhecimento dos processos que 

envolvem a empresa, assim como o monitoramento e a criação de estratégias que 

viabilizem a consolidação e o crescimento da empresa. 

Portanto, após a análise das informações colhidas, a  proposta do 

empreendimento, unido ao histórico da empresa já existente, se mostra possível, 

levando à conclusão de que a abertura da segunda unidade do Mercado Sobradinho, 

é viável e com ótima perspectiva de sucesso, tal conclusão não rejeita a necessidade 

do monitoramento constante dos índices e correções das ações aqui planejadas no 

decorrer da execução desse plano de negócios. 
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