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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 De acordo com Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o Brasil possui 

uma taxa de empreendedorismo de 38,7% (2019), alcançando a marca de quarta 

maior taxa de empreendedorismo inicial. São mais de 53,4 milhões de brasileiros 

se dedicando ao seu próprio negócio, seja por necessidade ou por oportunidade. 

 Empreender é identificar uma oportunidade que não está sendo atendida 

e colocá-la em prática ou até mesmo, mudar o que já existe através da 

criatividade.  Mas, para ter sucesso em seu negócio, é necessário ir além, como 

por exemplo, elaborar um plano de negócios. 

 O plano de negócios descreve os objetivos do novo negócio e os passos 

que devem ser dados para que estes objetivos saiam do papel. Ele nos mostra 

o caminho a ser tomado para que o novo negócio possa se tornar uma realidade 

de sucesso.  

Este plano de negócios, tem como objetivo, analisar o mercado para a 

estruturação da confeitaria Doce Lírio, levando em consideração o local, os 

gastos para a implementação do empreendimento e os produtos a serem 

oferecidos.  
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este plano de negócios, tem como objetivo, analisar o mercado para a 

estruturação da confeitaria Doce Lírio, na cidade do Rio de Janeiro, mais 

precisamente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca. 

  

A Doce Lírio confeitaria está sendo desenvolvida por apresentar uma 

oportunidade de mercado no setor de alimentos, visto que há pouquíssimas 

confeitarias inclusivas no Estado do Rio de Janeiro.  

 

Segundo pesquisa realizada pela CNN Brasil, em 2021, cerca de 7% da 

população brasileira possuem diabetes, totalizando 16,8 milhões de pessoas.   

 

E, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), esse número 

pode aumentar, devido a pandemia da COVID 19. 

 

A confeitaria inclusiva é direcionada para aqueles que por algum motivo 

possuem restrições, como por exemplo, o consumo de açúcar.  
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2.2 – Logomarca 

 

 
Fonte: Elaborado pelo grupo, 2022. 

 

 

2.3 – Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições 

 

Sócio 1 

 

Nome: Ana Beatriz Guidi Gomes Veiga.  

Endereço: Estrada São Pedro de Alcantra, 4535 – Realengo.  

Cidade: Rio de Janeiro. 

Estado: RJ.  

Telefone: (21) 98433 - 6537 

Telefone: (21) 99137- 2348 

Perfil: 

Formação Acadêmica 

Formada em Técnico em Administração; 

Graduanda em Ciências Contábeis;  

Experiência Profissional 

Auxiliar em um escritório de contabilidade. 

Atribuições do sócio: Responsável pelo Financeiro.  
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Sócio 2 

 

Nome: Caio Melo Costa da Silva.  

Endereço: Rua dos Açudes, 699 – Bangu. 

Cidade: Rio de Janeiro. 

Estado: RJ.  

Telefone: (21) 99843 - 6510  

Perfil: 

Profissional com sólida experiência nas áreas de atendimento ao cliente e 

serviços operacionais. Facilidade em trabalhar sobre pressão, bem como no 

cumprimento de metas e prazos. 

Atribuições do sócio: Responsável pelo operacional. 

 

Sócio 3 

 

Nome: Felipi Reis de Oliveira Souza. 

Endereço: Rua Capitão Menezes. 1606. 

Cidade: Rio de Janeiro. 

Estado: RJ.  

Telefone: (21) 99236-0262 

Perfil: 

Formação Acadêmica 

Formado em Técnico em eletrônica; 

Graduando em Ciências Contábeis. 

Experiência Profissional:  

Auxiliar em escritório contábil.  

Atribuições do sócio: Responsável pelo marketing.  

 

 

Sócio 4 

 

Nome: Matheus Duarte do Amaral de Almeida. 

Endereço: Rua Dom João IV, 609. 

Cidade: Rio de Janeiro. 

Estado: RJ.  

Telefone: (21) 96871- 3984  

Perfil: 

Profissional com experiência na área administrativa. Facilidade em trabalhar 

sobre pressão, bem como no cumprimento de metas e prazos. 

Atribuições do sócio: Responsável pela área administrativa.  
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Sócio 5 

 

Nome: Pricila Neves Miranda.  

Endereço: Rua Dona Olímpia, 555. 

Cidade: Rio de Janeiro. 

Estado: RJ.  

Telefone: (21) 97663 - 6780 

Perfil:  

Profissional com experiência na área da confeitaria. Facilidade no trabalho em 

equipe, bem como no cumprimento de metas e prazos 

Atribuições do sócio: Confeiteira.  

 

2.4 – Dados do empreendimento 

Nome da Empresa: Doce Lírio Confeitaria LTDA  

CNPJ: 66.003.124/0001-01.  

 

2.5. – Missão, Visão e Valores da empresa 

 

Missão da empresa 

 

A Doce Lírio tem como missão apresentar os nossos doces como um 

produto diferenciado no mercado, fabricado com insumos de boa qualidade e 

variedade de sabores para serem consumidos pelo público-alvo tanto em casa 

como na própria confeitaria, em um ambiente aconchegante e com excelente 

atendimento, de modo a garantir a plena satisfação dos clientes. 

 

Visão da empresa 

 Ser a melhor confeitaria de Doces Fit no mercado nacional, mostrando 

que é possível ter doces tão saborosos quanto os tradicionais.  

 

Valores da empresa 

 Ética, honestidade, confiança, responsabilidade, respeito ao próximo, 

qualidade, inovação e reconhecimento individual.  
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2.6 – Setores de atividade 

A Doce Lírio confeitaria irá atuar no setor de comércio.  

 

2.7 – Forma jurídica 

Sociedade limitada unipessoal.  

 

2.8 – Enquadramento tributário 

Simples nacional – EPP Empresas de pequeno porte.  

 

 

2.9 – Capital social 

 

O capital a ser colocado há disposição da empresa no momento de 
abertura, por cada um dos sócios, será de R$ 250.000,00. 

 

3.0. – Fonte de recursos 

 

 Abaixo, composição do investimento com somatório final de R$ 250.000,00 
reais. 

 

Sócio  Nome  Valor (R$) % de Participação 

Sócio 1  Ana Beatriz Guidi Gomes Veiga  R$ 50.000,00 20% 

Sócio 2  Caio Melo Costa da Silva  R$ 50.000,00 20% 

Sócio 3  Felipi Reis de Oliveira Souza  R$ 50.000,00 20% 

Sócio 4  Matheus Duarte do Amaral de Almeida  R$ 50.000,00 20% 

Sócio 5  Pricila Neves Miranda  R$ 50.000,00 20% 

Total    R$ 250.000,00 100% 

Fonte: Elaborado pelo grupo, 2022. 
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3. ANÁLISE DE MERCADO 
 

3.1. – Estudos dos clientes 

 

  De acordo com dados disponibilizados pela Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), cuja 
pesquisa foi realizada pelo Ministério da Saúde, em 2021, o Brasil chegou a 
9,14% da população com mais de 18 anos vivendo com a diabetes, cerca de 15 
milhões de adultos.  
 
  Segundo estudos, o Rio de Janeiro é a capital brasileira com a maior 
prevalência de diagnóstico médico de diabetes, cuja doença é mais prevalente 
nas mulheres.  
 
  Levando em consideração os dados acima, o nosso público-alvo é a 
população acima de 18 anos, homens e mulheres, mais especificamente 
mulheres, porque além de ser o grupo predominante, são as pessoas que 
possuem mais interesse em doces.   
 
 

3.2. – Estudos dos concorrentes 

 

No Rio de Janeiro, há grandes empresas que já incluem em seu cardápio 

produtos sem adição de açúcar, como Cacau Show, Brasil Cacau e Kopenhagen. 

São organizações que possuem uma grande influência de compra por 

atuarem no mercado há um tempo, além de uma ótima propaganda de 

marketing, o que afeta na decisão final do cliente.  

Para a análise da concorrência, identificamos 6 empresas das quais 3 são 

médias empresas, que utilizam as redes sociais como forma de divulgação de 

sua marca e visam principalmente o delivery. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo grupo, 2022, 
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3.3. – Estudos dos fornecedores 

Os fornecedores serão, em sua maioria, da cidade. Levamos em conta o 

custo dos fornecedores e análise de prazos de entrega, optamos por possuir 

uma lista com cinco fornecedores reservas. A busca por alimentos frescos e de 

qualidade influenciou nessa escolha.  

Os principais fornecedores de insumos serão Ceasa, Casas Pedro e Mundo 

verde. O fornecedor de embalagens e descartáveis será a mundial distribuidora 

e a Nova Copy, ficará responsável por toda identidade visual da empresa, como 

cardápio e cartão fidelização.  

 
Fonte: Elaborado pelo grupo, 2022. 
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4. PLANO DE MARKETING 
 

 
4.1. – Produtos 

 

 

 Os produtos da confeitaria Doce Lírio serão todos feitos no próprio 

estabelecimento, por isso, todos os produtos serão frescos e de qualidade.  

  

 Todos os produtos serão produzidos diariamente de acordo com o 

cardápio semanal e sua quantidade dependerá do nível de saída para evitar o 

desperdício e possível perda de alimentos.  

 

 Além disso, a confeitaria se adaptará a diferentes épocas do ano para 

produzir produtos procurados nas épocas festivas, como natal, páscoa, dia das 

mães e dia dos pais. 
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  4.2. – Preço 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo grupo, 2022. 
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Fonte: Elaborado pelo grupo, 2022. 
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 4.3. – Estratégias promocionais 

 

A divulgação do estabelecimento será feita através das redes sociais 

oficiais da empresa no Instagram, Tik Tok e no Facebook, anunciada pelo 

“Facebook ads”. 

 Como estratégia para fidelizar clientes, haverá o cartão fidelização que 

após comprar algo da empresa acumulará pontos que possibilitarão um novo 

doce da linha caseiros de sua preferência. 

 Também haverá parcerias com influenciadores da Internet, para que eles 

divulguem os produtos de forma dinâmica e atrativa para despertar a curiosidade 

do público.  

O público-alvo serão mulheres de 25 aos 52 anos por estas serem os 

principais consumidores de produtos “fitness” e "glúten free”, e que residam ou 

frequentem as proximidades dos estabelecimentos.  

 

 

 4.4. – Estrutura de comercialização 

 

 A estrutura de comercialização é a parte do plano que dita os canais de 

distribuição dos produtos, como eles chegarão até os seus clientes, define 

também a forma de venda, se existirá vendedor interno, externos, se usará a 

internet ou outros meios. É importante que haja um planejamento eficaz no 

sentindo de escolher os melhores canais para realizar a comercialização dos 

bens da sua companhia.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo grupo, 2022. 

 

 



17 

 

 

 4.5. – Localização do negócio 

 

A Doce Lírio confeitaria se localizará na cidade do Rio de Janeiro no bairro 
da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da Cidade. A classe predominante nesse 
bairro é a classe média e classe alta. O bairro da Barra é uma região 
relativamente nova, conhecida como centro cultural, econômico e administrativo 
da região. É um local amplo com muitos condomínios e shopping centers. 

.  
 A Doce Lírio confeitaria se localizará entre a Av. Embaixador Abelardo 
Bueno e a Av. Salvador Allende, local com um grande fluxo de pessoas e com 
complexos de condomínio. Além de ter supermercados, farmácias, padarias, 
hortifruti próximos, fatores que pode nos ajudar a atrair uma futura clientela.  
  
  Nosso objetivo é atender toda população dessa área em nossa loja e ir 
além, atendendo todas as Zonas da cidade através de entregas por aplicativo.   
 

 

 
Figura: Localização da confeitaria. 

Fonte: Google Maps Brasil.  
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5. PLANO OPERACIONAL 
 

5.1. – Layout 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo grupo, 2022. 
 
 

5.2. – Capacidade produtiva 

 

 A capacidade máxima de produção e comercialização será de 3000 

unidades por mês.  

 O volume de produção e comercialização inicial será de 1000 unidades 

por mês e irá aumentando gradativamente até chegar a capacidade máxima ao 

longo dos próximos meses.  

 

5.3. – Processos operacionais 

Fornecimento de insumos 

A entrega dos insumos será feita pelos fornecedores na loja 

preferencialmente na parte da manhã, ficando sob responsabilidade de um 

funcionário devidamente instruído o recebimento e a validação das notas fiscais.  

Após isso, os insumos passarão por um processo de análise e separação, 

serão etiquetados e armazenados de acordo com o tipo de insumo. 
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Processo Produtivo 

Os doces serão preparados pela equipe da cozinha com o auxílio de um 

POP (Procedimento Operacional Padrão), que consiste em instruções escritas 

do processo de preparo para que as atividades sejam conduzidas de forma 

consistente, reduzindo a variabilidade de como um processo específico é 

desempenhado. Após o preparo os doces são depositados em câmaras frias 

para posteriormente serem finalizados e comercializados. 

A comercialização dos produtos 

A equipe será dividida em duas frentes: 

 Um funcionário, que ficará responsável pelo atendimento e organização 

dos pedidos feitos via delivery e deverá organizá-los conforme os endereços de 

entrega e disponibilizar ao entregador.  

E uma equipe responsável por atender a praça da loja, que será composta 

por dois funcionários, onde um ficará responsável pelo caixa e um segundo por 

atender e servir os clientes. 

Processo de encerramento de atividade diária 

Cada equipe ficará responsável por organizar o seu setor, devendo fazer 

o fechamento do caixa, organização e limpeza das áreas de produção, 

acondicionando os alimentos e insumos em seus devidos locais e organização 

e higienização da praça de atendimento. 

 

5.4. – Necessidade de pessoal  

 

 
Fonte: Elaborado pelo grupo, 2022. 
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6. PLANO FINANCEIRO 
 

6.1. –  Estimativa dos investimentos fixos  

 

 O investimento fixo corresponde a toda a parte de infraestrutura, é o 

investimento destinado as aquisições de bens para possibilitar o início do 

negócio.  

Na Doce Lírio, dividimos o investimento fixo em dois segmentos: 

máquinas e equipamentos e móveis e utensílios.  

Para chegar ao custo total do investimento, listamos todos os itens, com 

o valor unitário e o valor total, de acordo com a quantidade necessária para dar 

início ao empreendimento. 

 

 Máquinas e Equipamentos 

 
Tabela 01 – Estimativa dos investimentos fixos. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
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Móveis e Utensílios 
 

 
Tabela 02 – Estimativa dos investimentos fixos. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 

 

6.2. – Capital de giro 

 

 O capital de giro corresponde ao valor estimado necessário para que a 

empresa continue operando, ou seja, é a parte do investimento total que fica 

reservado para o pagamento de custos e despesas ao longo do tempo.  

Abaixo, o estoque inicial e o caixa mínimo da Doce Lírio confeitaria.  
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Tabela 01 – Estoque inicial. 

Fonte: Modelo Sebrae, 2022. 

 

 
Tabela 02 – Caixa Mínimo. 

Fonte: Modelo Sebrae, 2022. 

 

 Capital de giro (resumo) 

 
Tabela 03 – Resumo estoque inicial e caixa mínimo. 

Fonte: Modelo Sebrae, 2022. 
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6.3. – Investimentos pré-operacionais 

 

 O investimento pré-operacional são os gastos em ações necessários para 

que a empresa comece a funcionar. Abaixo, o investimento inicial da Doce Lírio 

confeitaria.  

 
Tabela 01 – Investimentos pré-operacionais. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 

 

6.4. – Investimento total 

 

 

Tabela 01 – Investimento total. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
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6.5. – Estimativa do faturamento mensal 

 

A empresa efetuou suas projeções de vendas para o período de 12 meses 

e realizou uma previsão das demandas para cada mês.  

Com isso, a empresa planeja iniciar suas vendas com aproximadamente 

1000 unidades vendidas, atingindo uma meta de 2.850 unidades vendidas ao fim 

do ano, com projeção de aumento mensal nas vendas entre 9% e 11% ao longo 

do ano, até chegar próximo da produção máxima de 3000 unidades/mês.  

Abaixo, projeções totalizando ao fim do ano uma Receita Bruta total de 

R$ 1.190.735,50 com 21.373 unidades vendidas. 

 

Tabela 01 – Estimativa faturamento. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
 

 

 
Tabela 02 – Projeções de vendas. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
 
 

6.6. – Estimativa dos custos de comercialização 

 

 
Tabela 01 – Estimativa dos custos de comercialização. 

Fonte: Modelo Sebrae, 2022. 
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6.7. – Apuração dos custos 

 

 
 
Tabela 01 – Estimativa de custos. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
 

6.8. – Estimativa de custos com mão de obra 
  
A empresa terá 7 funcionários divididos em 4 setores para atender as 

demandas da empresa. 

 

 
Tabela 01 – Estimativa de custos com mão de obra. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
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6.9. – Estimativa de custos com depreciação 
 

 
Tabela 01 – Estimativa de custos com depreciação. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
 
6.10. – Estimativa dos custos fixos operacionais mensais 
 

 
Tabela 01 – Estimativa dos custos fixos operacionais mensais. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
 

6.13. – Ponto de Equilíbrio 
 
O ponto de equilíbrio é o ponto em que tanto as despesas da empresa, 

sejam elas fixas ou variáveis, e suas receitas totais (ou seja, o tanto que lucrou) 
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ficam em total equilíbrio, uma vez que ambos o lucro e o prejuízo estarão no 

“zero”. 

No caso da Doce Lírio, o ponto de equilíbrio calculado foi:  

 

Receita 1.160.735,50 

Custos e despesas variáveis 347.919,93 

Receita/Custos e despesas 

variáveis R$ 812.815,57 

Margem de contribuição 70% 

Custos e despesas fixas R$ 17.576,42 

Ponto de equilíbrio R$ 25.099,88 ou 450 unidades 

Tabela 01 – Ponto de equilíbrio. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
 

6.13.1 - Lucratividade 
 
Para medir a Viabilidade do negócio fez-se necessário calcular a taxa 

interna de retorno (Lucratividade). A Taxa Interna de Retorno é uma taxa que 

demonstra qual pode ser o retorno de determinado projeto ou investimento ao 

longo do tempo. 

 

Lucro líquido total 575.116,81 

Investimento inicial 250.000,00 

Taxa interna de retorno 130,05% 

Tabela 01 – Taxa interna de retorno. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
 

6.13.2 - Rentabilidade 

 

Para medir a viabilidade de um investimento foi calculado a rentabilidade 

(VPL) e para isso, considerou-se uma taxa de juros de 13,75% 

 

Investimento inicial -250.000,00 

JANEIRO 36.858,17 

FEVEREIRO 25.796,91 

MARÇO 29.039,47 

ABRIL 33.035,59 

MAIO 38.251,08 
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JUNHO 43.167,23 

JULHO 48.970,03 

AGOSTO 55.143,95 

SETEMBRO 61.672,06 

OUTUBRO 68.590,38 

NOVEMBRO 49.852,31 

DEZEMBRO 84.739,63 

VPL 325.116,81 

 

Tabela 01 – Rentabilidade. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
 

6.13.3 - Prazo interno de retorno do investimento 

 

O cálculo do retorno do investimento é feito a fim de verificar o tempo 

que será necessário para o retorno do capital investido. O cálculo do payback 

foi feito a partir da divisão do investimento inicial do negócio pelo lucro líquido 

anual. 

 

Investimento inicial 250.000,00 

Lucro nos primeiros 7 meses 252.983,45 

Investimento inicial* 7 meses/lucro 208 dias 

Tabela 01 – Prazo interno de retorno do investimento. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022. 
 

 
7. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 
 
 

7.1. – Análise da matriz F.O.F.A 

 

 A análise F.O.F.A é uma ferramenta poderosa utilizada para identificar 

oportunidades de melhoria frente há concorrência, na análise do mercado interno 

e externo das empresas, ajudando no planejamento de modo estratégico.  

 A parti da análise, é possível identificar as forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças, proporcionando uma visão mais ampla para a empresa.  
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Forças 

⮚ Grande variedade de produtos; 

⮚ Produtos de qualidade; 

⮚ Bom atendimento.  

 

Fraquezas 

⮚ Falta de experiência; 

⮚ Ambiente pequeno;  

⮚ Poucos funcionários. 

 

 

Oportunidades 

⮚ Local de fácil acesso; 

⮚ Poucos estabelecimentos do tipo na 

região; 

⮚ Valorização da confeitaria artesanal. 

 

Ameaças 

⮚ Surgimento de novos 

empreendimentos; 

⮚ Preço; 

⮚ Inflação.  

Quadro 01 -  Análise da matriz F.O.F.A – Doce Lírio Confeitaria. 

Fonte: Adaptado pelo grupo, 2022.  
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