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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um plano de negócios para uma pizzaria na cidade de Cascavel/PR. 
Apresentando plano de marketing, plano operacional e plano financeiro. Foram feitas pesquisas exploratórias, para 
identificar a necessidade do mercado e suas expectativas. Utilizamos a pesquisa exploratória para obter informações de 
dados básicos para elaboração do plano de negócios e construir uma direção de investimento a ser realizado e qual a 
expectativa de retorno. 
 
PALAVRAS-CHAVE : Plano de Negócios, Plano de Marketing, Pizzaria, Região da FAG 

 
This work presents the development of a business plan for a pizzeria in the city of Cascavel, PR. Introducing marketing 
plan, operational plan and financial plan. Researches were done to look for results and expectations. The exploratory 
research was used to obtain basic data information for the elaboration of a business plan. The economic viability 
research was used as direction of the investment parameter to be carried out and what the expected return. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O plano de negócios é um documento de grande importância para aqueles que estão 

pensando em abrir um novo negócio, para diminuir as chances de fracasso é importante que o novo 

empreendedor faça um bom estudo da viabilidade desse projeto. 

 Fazer um plano de negócios é basicamente planejar e colocar no papel as características, 

objetivos, públicos alvos desse novo empreendimento. Ele serve como uma apresentação do novo 

negócio, que pode ser importante para explicar a razão de existência a todas as partes interessadas 

(stakeholder). 

 Segundo Shepherd (2009) o plano de negócios é um documento feito pelo empreendedor 

onde se colocam todos os elementos internos e externos importantes para se fazer a abertura de um 

novo empreendimento. 
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 Certamente uma grande porcentagem de empresas que abrem as portas e em seguida vão a 

falência não tiveram um bom planejamento do funcionamento, ou tiveram problemas gerenciais, e é 

por isso que se deve fazer um bom planejamento antes de realizar a abertura de empreendimento, 

minimizando a probabilidade de acontecer situações que fujam ao controle do empreendedor.   

Dornelas (2008) diz que o plano de negócios é geralmente usado para definir detalhadamente 

vários detalhes importantes para que o novo empreendimento funcione de uma melhor maneira. O 

plano de negócios pode identificar antecipadamente pontos fortes e fracos da empresa, podendo 

propor planos para amenizá-los ou mesmo evitá-los. O plano de negócios funciona como uma 

ferramenta de auxílio em relação ao mercado, marketing, desempenho, retorno esperado, 

investimentos. Com um bom plano de negócios a empresa tem um poderoso guia que poderá ajudar 

muito na tomada de decisões do empreendedor.  

Com isso este trabalho pretende demonstrar um plano de negócios para a implantação de uma 

pizzaria situada na região do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, que disponibiliza um 

serviço de fast-food, na qual o cliente escolhe um dos sabores disponíveis e rapidamente é feito a 

entrega, tratam-se de pizzas prontas.  

Serão usadas ferramentas de pesquisas para descobrir se o projeto de implantação desta 

pizzaria será viável e se ira ter uma boa aceitação do público alvo, que em sua maior parte são os 

alunos da instituição que moram em suas redondezas.   

 Para Gil (1987) dentro de um projeto de pesquisa o problema é aquilo que se pretende 

resolver, o alvo de discussão da pesquisa em si em qualquer nível de conhecimento. O trabalho 

busca apresentar se a região possui capacidade para absorver mais uma empresa no ramo de 

alimentação e se supre a demanda conforme as expectativas dos consumidores. 

 De acordo com Roesch (2007, p.90) o problema da pesquisa pode ser algo a se resolver, se 

testar ou mesmo identificar uma oportunidade antes não percebida, seja por parte da população ou 

organização. 

 Abrir um empreendimento de sucesso é o sonho de muitas pessoas, mas é necessário mais 

que sonhar para abrir seu próprio negócio, além de muitas variáveis compatibilização do público 

alvo. 

Neste trabalho será avaliado a aceitação do público alvo para a abertura de uma pizzaria com 

um estilo de vendas não encontrado na região pesquisada. Usaremos os resultados obtidos com uma 
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pesquisa para responder se há demanda suficiente para suprir as necessidades de venda, 

fortalecendo assim o projeto em questão.  

 Segundo Fernandes (2013) deve-se relatar o objetivo claramente, dizendo o que se pretende 

alcançar com a pesquisa. Conforme as abordagens do projeto variam os tipos de objetivos, mas 

todos eles têm a mesma função de delimitar claramente o problema a ser resolvido. A região norte 

da cidade de Cascavel, conhecida como “Região da FAG” possui público suficiente para absorver 

uma pizzaria com objetivo de atender seu público com qualidade e velocidade a fim de suprir a 

demanda. Outro objetivo é identificar compatibilidade de ofertar um serviço diferenciado de pizzas 

prontas e pedaços de pizzas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 SETOR ECONÔMICO: ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS 

 

 Segundo Garcia (2003) com o aumento no ritmo de vida de parte da população problemas 

como a falta de tempo começam a atingir aqueles que se mantêm ocupados com atividades 

profissionais ou mesmo pedagógicas por grande parte de tempo de seu dia, fazendo com que se 

torne uma escolha favorável se alimentar em estabelecimentos que tenham alimentos prontos em 

apenas alguns minutos. 

Segundo Lima Filho (1999) com a modernização da sociedade as pessoas vem mudando os 

seus hábitos e maneiras de fazerem as coisas do dia a dia, mudanças essas tecnológicas, culturais e 

até mesmo competitivas. 

“A alimentação fora de casa tem adquirido relativa importância no cotidiano das pessoas, 

devido à inserção da mulher no mercado de trabalho, distâncias entre casa e trabalho, além da falta 

de tempo no preparo dos alimentos no lar.” (POLLONIO, 2005). 

Segundo a ABIA (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação), em relatório 

divulgado no dia 06 de fevereiro de 2017 referente a um balanço de 2016 sobre o setor de 

alimentação, houve um crescimento nominal de 9,3% com relação ao ano de 2015 fechando o ano 

de 2016 com faturamento R$614,3 bilhões. Com esses dados, sabemos que trata-se de um setor 

muito competitivo mas que mesmo com as dificuldades do Brasil no período, o setor ainda 

conseguiu crescer. 
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Embora o crescimento e o setor sejam atrativos, dados da Abrasel (Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes) em relatório divulgado em 2012, de 100 estabelecimentos abertos no setor, 35 

encerram suas atividades no primeiro ano de vida e metade acabam fechando as portas até o fim do 

segundo ano. Segundo Márcio Sinelli, Consultor de Marketing do SEBRAE-SP em uma entrevista 

ao UOL, um dos fatores essenciais do sucesso da empresa é a localização, afirma que “O 

empreendedor deve analisar os atrativos do ponto. Faculdades, empresas grandes e bancos, 

normalmente, atraem um tráfego maior de pessoas. Uma rua com vários restaurantes já tem fluxo de 

pessoas e elas não vão comer todos os dias no mesmo lugar”. 

 

2.2 EMPREENDEDORISMO 

 

Para Barreto (1998, p. 190) Empreendedorismo é a capacidade de criar algo usando pouco 

ou quase que nenhum recurso. É criar algo capaz de agregar valor, ou gerar riqueza advinda de um 

meio não explorado. Além de criar algo é aperfeiçoar a ideia ou produto a fim de conquistar 

inovação e manter mercado.  

Segundo Dornelas (2008) empreendedor é aquele que visualiza uma necessidade e tem 

iniciativa de criar um novo negócio de forma criativa e inovadora para suprir essa necessidade, 

mesmo que para isso tenha que assumir os riscos de possibilidade de fracasso. Com necessidade de 

cada vez mais as empresas inovarem, surge a figura do empreendedor, aquele que de forma criativa 

e com visão de negócio, desenvolve novos produtos e serviços e arrisca a fim de criar uma 

necessidade ainda não existente. 

O referencial teórico da teoria econômica diz que “os economistas associaram o 

empreendedor à inovação e os comportamentalistas que enfatizam aspectos atitudinais, com a 

criatividade e a intuição” (ZARPELLON, 2010, p. 49). 

Segundo os autores Hisrich e Peters (2004) empreendedorismo é o ato de criar algo ainda 

não disponível no mercado, assumindo seus variados riscos, onde se tem em troca o recebimento de 

recompensas de valor, devido à satisfação daqueles que tiveram sua necessidades supridas. 

A inovação e o espírito empreendedor são, portanto necessários na 
sociedade tanto quanto na economia; na instituição de serviço público 
tanto quanto em empresas privadas. E precisamente porque a inovação 
e o empreendimento não constituem algo radical, mas um passo de 
cada vez, um produto aqui, uma diretriz lá, um serviço público acolá; 
são enfocados nesta oportunidade e naquela necessidade; o 
empreendimento é pragmático e não dogmático, e se propõe manter 
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qualquer sociedade, economia, indústria, serviços públicos, ou 
empresas, flexíveis e auto renovadoras. O espírito empreendedor e a 
inovação realizam o que Jefferson esperava realizar por meio de uma 
revolução em cada geração, e eles fazem isso sem derramamento de 
sangue, guerra civil, ou campos de concentração, sem catástrofe 
econômica, deliberadamente, com direcionamento, e sob controle.” 
(DRUCKER, 1987, p.349). 
 

Schumpeter (1949, apud DORNELAS, 2005 p. 39) dizem que o empreendedor é aquele que 

vê uma oportunidade de inserção em um mercado novo ou mesmo já existente por meio de novas 

maneiras de se efetuarem serviços, pela criação de um novo tipo de organização, ou por apresentar 

uma nova maneira de utilizar ou fabricar recursos.   

Robbins (2005, p.10) ressalta que o empreendedorismo está ligado a uma atividade pessoal 

em que se cria um novo negócio, organiza os recursos necessários para a boa gestão, e por esse 

motivo se tem o mérito de receber suas respectivas recompensas. 

 

2.3 PLANO DE NEGÓCIOS 

Dornelas (2008, p. 84) relata que “o Plano de Negócios é um documento usado para descrever 

um empreendimento e o modelo de negócios que sustenta a empresa”. Essa é a principal ferramenta 

para descrever as etapas de um planejamento empresarial. 

Seguindo que plano de negócios é a descrição do modelo de negócios de uma empresa, Salim 

et al (2005, p. 03) define que: “Plano de Negócios é um documento que contém a caracterização do 

negócio, sua forma de operar, suas estratégias, seu plano para conquistar uma fatia do mercado e as 

projeções de despesas, receitas e resultados financeiros”. Outros autores afirmam que plano de 

negócio pode ajudar o empreendedor no desenvolvimento de seu negócio e posteriormente 

aumentar as chances de sucesso. 

Ao fazer o Plano de Negócios, o empreendedor irá diminuir ou eliminar esforços 

desnecessários, investimentos improdutivos, gastos sem sentido. Mais: aumentará dramaticamente 

sua chance de permanecer no mercado, criando riqueza, gerando empregos, introduzindo inovações 

(...). Se é verdade que um Plano de Negócios não basta para garantir o sucesso empresarial (algo 

impossível na atividade empreendedora), ele se constitui em instrumento de minimização de riscos, 

orientando o empreendedor para não cometer erros evitáveis e chamando sua atenção para os pontos 

vitais, (FILION e DOLABELA , 2000, p.14).  
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2.4 PLANO DE MARKETING 

 

Lacruz (2008, p. 23) diz que “o plano de marketing é o elo entre a empresa e o cliente, sua 

função é mostrar a forma como a empresa pretende vender seus produtos e serviços e conquistar 

mercados”. 

O plano de marketing é construído baseado em análises de mercado e é onde são definidas as 

diretrizes de marketing para executar durante a operacionalização da empresa. Nesse passo, também 

são feito análises de mercado, ambiente e concorrência.  

Dornelas (2008, p. 138), “as estratégias de marketing são os meios e métodos que a empresa 

deverá utilizar para atingir seus objetivos. Essas estratégias geralmente se referem ao composto de 

marketing, ou os 4Ps (quatro pés): produto, preço, praça e propaganda”.  

 Preço é o valor que o mercado está disposto a pagar pelo produto ou serviço oferecido. O 

preço deve cobrir os custos e despesas e com objetivo de alcançar o retorno desejado. Para Dolabela 

(2006), a formação de preço precisa ter em consideração o preço que o cliente estaria disposto a 

pagar, o preço cobrado pela concorrência e os custos de produção. A empresa também pode 

trabalhar com preço de lançamento de produto no mercado, uma estratégia de penetração onde a 

empresa decide o valor mínimo e ideal para atrair novos clientes. 

 O produto deve ser sempre acessível ao consumidor, e o local onde ele será posicionado 

interfere no momento da venda, pois a “escolha do ponto para o produto ou serviço relaciona-se 

com a escolha do canal de distribuição: atacado, varejo ou distribuidor; (COBRA, 1997, p. 29). No 

passo de praça e canais de distribuição envolve o jeito ou forma da empresa entregar o produto ao 

consumidor.  

 Kotler e Armstrong (2003, p. 48) dizem que “promoção envolve as atividades que 

comunicam os pontos fortes do produto e convencem os clientes-alvo a comprá-lo”. 

 Segundo Hisrisch e Peters (2009, p266) explicam que o tópico Produto deve indicar uma 

descrição do produto ou serviço a ser comercializado pelo novo empreendimento.  

 Para Dornelas (2001, p.149), “posicionar o produto no mercado significa direcionar o 

produto para atender às expectativas e necessidades do cliente-alvo escolhido, no segmento de 

mercado definido”. Fazendo isto, a empresa estabelece seu padrão no mercado, sua imagem junto 

aos clientes, com o intuito de se diferenciar de alguma maneira da concorrência. 
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2.4.1 Análise SWOT 

Segundo Dornelas (2008, p.131), “a análise do ambiente de negócios (oportunidades e 

ameaças) mostra como o mercado se apresenta para a empresa. No entanto, é preciso que a 

empresa conheça seus pontos fortes e fracos, para que consiga definir as oportunidades de negócios 

mais atrativas e a quais riscos está mais suscetível”.   

Utilizamos a análise SWOT para um mapeamento amplo das oportunidades e ameaças que o 

negócio pode enfrentar e destacar os pontos fortes e fracos.  

FORÇAS (Interno) OPORTUNIDADES  (Externo) 

- Inovação; Exclusividade 

- Velocidade de entrega do produto 

- Custo de Produção 

  

- Inovação 

- Praticidade 

- Preço 

FRAQUEZAS (Interno) AMEAÇAS (Externo) 

- Qualidade Nutricional 

- Mão de obra 

- Alimento perecível (giro de estoque) 

-Incompatibilidade 

- Concorrência 

          - Queda de vendas em férias e finais de semana 

  

2.4.2 Plano Financeiro         

Para Groppelli e Nikbakht (1999, p.364), planejamento financeiro “é o processo de estimar a 

quantia necessária de financiamento para continuar as operações de uma companhia e de decidir 

quando e como a necessidade de fundos seria financiada”. Identificamos esse passo como um dos 

pilares para o desenvolvimento do negócio,  pois são onde os números são trabalhados com o 

objetivo de materializar o fluxo da empresa e seu retorno. Nesse plano tem como objetivo definir os 

gastos com investimento inicial, custos e despesas e formação de preços dos produtos. 

Essa etapa pode ser dividida por três tipos de gastos para compor o investimento inicial, 

segundo Dolabela (2006, p. 223). 

1. Despesas pré-operacionais: são as despesas que a empresa faz antes de começar a operar. 

2. Investimentos fixos: São as despesas feitas com toda estrutura para empresa funcionar como 

máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, salas. 
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3. Capital de giro inicial: São os gastos suficientes para a empresa começar suas atividades, 

para de fato operar. Esses gastos podem ser descritos como aluguel do imóvel, salários e 

encargos, telefone, depreciações, luz, honorários do contador, material de limpeza, e outros. 

  

2.4.3 Fluxo de Caixa 

Segundo Zdanowicz (2002), “Fluxo de caixa é o instrumento que relaciona o futuro 

conjunto de ingressos e de desembolsos de recursos financeiros pela empresa em determinado 

período” (...) “O fluxo de caixa pode ser conceituado como o instrumento utilizado pelo 

administrador com o objetivo de apurar os somatórios de ingressos e desembolso financeiro da 

empresa, em determinado momento, prognosticando assim se haverá excedentes ou escassez de 

caixa, em função do nível desejado pela empresa” 

Dornelas (2001) elenca os principais itens a serem apresentados no fluxo de caixa: 

●  Receitas: valor das vendas recebidas; 

● Vendas: volume monetário do faturamento; 

● Custos e despesas variáveis: custos que variam na mesma proporção das variações ocorridas 

no volume de produção ou em outra medida de atividade; 

● Custo e despesas fixos: valores que se mantêm inalterados independentemente das variações 

da atividade ou das vendas. 

Baseamos a estimativa de custos em um levantamento de opções disponíveis no mercado e 

preço médio de atuação. Alguns itens têm como valor apenas uma estimativa de mercado para 

apresentar sua importância no final da composição de custos e despesas da empresa.  

Na construção da estimativa de custos variáveis para a empresa, utilizamos dados de custos 

de matéria-prima para produção e despesas diretas como embalagem. Levamos como base a venda 

50 pizzas completas por dia com 6 pedaços por pizza, nesse cálculo chegamos ao denominador de 

300 pedaços de pizzas vendidas por dia. 

Estimativa de venda de 300 pedaços de pizza por dia ao preço de R$7,00 por pedaço, 

conforme Quadro 1. 

Quadro 1 - Fluxo diário de vendas  
Quantidade de Pizzas Pedaços Preço Venda Pedaço Total em Reais 

50 6 7  R$2.100,00 
Fonte: Produção dos autores 
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Com a expectativa de venda de 300 pedaços de pizza por dia multiplicado o valor de venda, 

chegamos ao total de R$46.200 ao mês contando 22 dias úteis. Para a estimativa da formação do 

preço do produto foi feito uma pesquisa de custo dos principais itens que compõem a produção da 

pizza. Estimativa de custo para abertura da pizzaria com três funcionários, sendo eles um atendente 

e dois auxiliares de cozinha. 

Ilustramos no quadro número 2 a estimativa de lucro utilizando como venda de 300 pedaços 

por dia durante 22 dias úteis a preço de R$7,00 

Quadro 2 - Estimativa de Fluxo de Vendas por mês 
Estimativa de fluxo de vendas por mês 

Quantidade de Pedaços Vendidos por mês Valor Total mês 
300 x 22  R$7,00  R$46.200,00 
Despesas de Produção     

300  x 22  4.,60  R$30.360,00 
Custos Manutenção Empresa -    
Aluguel  R$2.000,00   
Salários  R$5.400,00   
Telefone + Serviços Bancários  R$328,00   
Energia + Agua  R$600,00   
Total Despesas  R$8.328,00   
Total Despesas + Custo Manutenção Empresa    R$38.688,00 
Total Lucro Líquido    R$7.512,00 

Fonte: Produção Próprios autores 

  

Quadro 3 - Investimento total para abertura da pizza 
INVESTIMENTO DE ABERTURA 

Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
Aluguel 1 R$2.000,00 R$2.000,00 
Salários + INSS + Encargos (3) 3 R$1.800,00 R$5.400,00 
Computador + Impressora 1 R$2.000,00 R$2.000,00 
Material de Escritório 1 R$120,00 R$120,00 
Estrutura completa Cozinha 1 R$20.000,00 R$20.000,00 
Móveis balcão 1 R$7.000,00 R$7.000,00 
Material publicitário + rede social 1 R$300,00 R$300,00 
Fachada 1 R$2.500,00 R$2.500,00 
Constituição Empresa + Contador 1 R$1.700,00 R$1.700,00 
Estoque 1 R$6.500,00 R$6.500,00 
Serviços Bancários 1 R$228,00 R$228,00 
Capital de Giro 1 R$5.000,00 R$5.000,00 
Total Investimento R$52.748,00 

Fonte: Produção dos autores. 
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3. METODOLOGIA:  

 

A pizza é um alimento conhecido em todo o mundo, porém, no Brasil a pizza é consumida 

por uma grande parcela da população por ser um prato conveniente e muito adorado pelos 

brasileiros, além de que muitas vezes uma pizza é o suficiente para alimentar não só uma, mas 

várias pessoas, se tornando bastante acessível.  

Com base no interesse em se abrir um novo empreendimento nesse setor, este trabalho 

apresentou uma pesquisa qualitativa com embasamento técnico feito por levantamento de dados via 

entrevista direta com o público alvo. 

Para Gil (1999, p. 70) As pesquisas de levantamento se caracterizam por terem interação 

direta com o público alvo da pesquisa com análise qualitativa. Solicita-se do grupo alvo 

informações acerca de problema estudado para se fazer conclusões correspondentes aos dados 

processados. A partir da metodologia usada se mostrará a maneira de como se foi alcançado os 

objetivos. Segundo Roesch (2007) na metodologia se descreve como será feito e quais métodos e 

ferramentas serão utilizadas para que se consiga chegar aos objetivos desejados neste trabalho. 

Conforme Gill (1999) cada tipo de pesquisa tem um objetivo específico, porém, é possível usar 

vários tipos de pesquisa em pró de um único objetivo final. Os tipos de pesquisa mais comumente 

utilizados são: exploratórias, descritivas e causais. 

Conforme diz Fonseca (2002), nas pesquisas qualitativas as amostras geralmente conseguem 

representar a maior parte da população alvo, já que são bastante específicas e tem o seu resultado 

obtido a partir de dados brutos e diretos. A pesquisa qualitativa usa de ferramentas padronizadas 

para se formar dados matemáticos que respondem as causas do problema a ser pesquisado. 

Gil (1999, p.43), “que tem como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação 
de problemas mais preciosos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores, apresentando mais rigidez no planejamento”. Envolve 
entrevistas não padronizadas e estudos de casos. Proporciona uma 
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. 

 

 A população foco da pesquisa é fonte direta para a coleta de dados assim se tornando 

indispensável à utilização de questionários, caracterizando a pesquisa como qualitativa descritiva, 

conforme diz Collis e Hussey (2005), pois relata como se comportam os fenômenos. Os 
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pesquisadores de certa forma acabam analisando sua pesquisa de forma indutiva, pois seu 

significado e processos são o foco da abordagem. 

De acordo com Silva & Menezes (2000), dependendo dos objetivos que se procuram 

alcançar com a coleta de dados e que se decide qual instrumento será utilizado. Neste trabalho o 

método utilizado para a pesquisa de dados se dará por meio de entrevistas feitas com moradores e 

pessoas que passam alguma parte do seu dia na região da Faculdade Assis Gurgacz. 

Conforme Yin (2001, p. 131) para ser realizar a análise de dados é necessário que o 

pesquisador examine, categorize ou classificar em tabelas os dados obtidos, ou mesmo, fazer a 

comparação entre eles e as suas proposições. Neste trabalho as informações conquistadas por meio 

de questionários serão analisadas e tabuladas para que se possa melhor ver os resultados obtidos. 

3.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 Os dados obtidos com os questionários aplicados pelos autores foi um momento de grande 

importância nessa pesquisa, a partir dos dados obtidos é que se pode analisar no ambiente externo 

uma suposição da demanda pela pizzaria por parte dos entrevistados.   

  

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

4.1 ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO 

Segundo informações do Caderno Estatístico do Ipardes (Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico Social) publicada em julho de 2017, Cascavel é a quinta maior cidade 

do Paraná. 

Cascavel atualmente está em desenvolvimento principalmente pelos investimentos trazidos 

pelo PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado), em entrevista a CGN, tradicional jornal na 

cidade, o presidente do SECOVI-PR (Sindicato da Habitação e Condomínios) Luiz Antônio Langer, 

expõe suas expectativas quando as obras na cidade referente ao prolongamento da Avenida Brasil 

em direção ao Contorno Oeste “Quando isso acontecer, haverá uma valorização muito significativa 

da área, o que é bom para o setor imobiliário e também para os moradores, porque deve atrair mais 

investimentos e mais oportunidades”.  

Em 2010 a prefeitura de Cascavel apresentou ao Dnit (Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes) um projeto feito pelo SESOP (Secretaria de Serviços e Obras 

Públicas) para o prolongamento da principal avenida da cidade, Avenida Brasil, até o Contorno 
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Oeste, aproximadamente quase 5 quilômetros de extensão ligaria o centro da cidade até a 

extremidade norte. Com esse investimento na região norte da cidade, identificamos um potencial de 

crescimento econômico viável visto que na mesma região encontram-se dois grandes Centros 

Universitários. 

Com o aumento no fluxo de pessoas passando nessa zona da cidade, é natural que o 

movimento e a demanda nos comércios que ali estão instalados venham a aumentar, essa seria mais 

uma razão para se pensar em investir em algum tipo de comércio, e como já dito anteriormente o 

comércio alimentício vem crescendo e tende a crescer ainda mais nos próximos anos, se tornando 

quem sabe, uma ótima área de investimento.  

Visando um possível crescimento na região norte de Cascavel e um aumento na demanda 

das necessidades daqueles que ali estão, este trabalho tem como função fazer uma análise 

mercadológica para a implementação de uma pizzaria, fazendo com que se possa ter uma melhor 

noção da aceitação ou não aceitação do público alvo. 

 

4.2Análise dos Questionários 

 A partir dos dados coletados com os questionários, serão apresentados aqui as respostas 

obtidas a partir das questões aplicadas. 

 Foram entrevistados 21 pessoas na região onde encontram-se o público alvo da pesquisa, 

dentre as pessoas entrevistadas eram elas treze mulheres e oito homens, com a faixa etária de 

61,90% entre dezoito e vinte e um anos, 25,60% entre vinte e dois anos a vinte e cinco anos e 

12,50%  com mais de trinta anos. 

 Das pessoas entrevistadas 11 delas moram na região da FAG e 10 não moram, mesmo assim 

57,14% da presença de pessoas da amostra na região da FAG se dão pela manhã, enquanto que 

28,57% do movimento ocorre durante a noite e apenas 14,29% pela tarde. Lembrando que a 

amostra tem um resultado interpretativo e, portanto, é limitado o seu uso apenas a interpretação do 

resultado desta pesquisa. 

 Um dos pontos positivos para a abertura dessa pizzaria foi saber que todas as pessoas 

entrevistadas compram alimentos no mínimo uma vez por semana na região da FAG e 90,40% delas 

têm interesse em conhecer novos lugares para se alimentar, outro ponto positivo da pesquisa foi 

saber que mesmo muitos alunos e funcionários tendo pouco tempo durante o seu intervalo, quatorze 

deles estariam dispostos a usar esse tempo para irem até a pizzaria comprar alimento. 
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 Os entrevistados foram questionados sobre a quantidade de opções de alimentação na região 

da FAG, e o resultado foi bastante satisfatório pois treze dos vinte e um entrevistados acham que as 

opções não são suficientes, levando ao entendimento de que uma nova opção de alimentação seria 

bem vinda, e do restante seis acreditam que as opções suprem as demandas e apenas dois acham que 

já se tem mais opções do que o necessário para a região. 

 Um grande atrativo da pizzaria em questão é a agilidade no atendimento, e segundo  

95,24% dos entrevistados o tempo de espera para que o seu pedido fique pronto é de vital 

importância na hora de fazer a escolha do lugar onde irá fazer sua refeição. E é nesta mesma 

porcentagem onde ficam aqueles que acham interessante este tipo de comércio, outro fato muito 

importante para o sucesso do empreendimento em questão.  

 Hoje em dia é normal que uma grande parte da população procurem alimentos mais 

saudáveis e com menos calorias, porém, segundo as amostras a maioria das pessoas se importa 

parcialmente com isso, dando a entender que não exageram mas também não deixam de comer 

alimentos nominados “menos saudáveis”, sendo assim este quesito não se torna algo que possa 

afetar de uma forte maneira o funcionamento da pizzaria.   

 É provável que com o passar do dia o movimento aumente, pois, aumenta-se o número de 

pessoas nessa região da cidade no período da noite. Em nosso questionário podemos observar 

também que na maioria dos casos é grande o interesse por parte dos entrevistados em jantar com 

colegas ou familiares nessa pizzaria, tornando-se assim interessante manter a pizzaria aberta até que 

o movimento na região volte a diminuir. Em relação ao funcionamento ou não funcionamento desta 

pizzaria nos finais de semana, seria necessária uma pesquisa com maior abrangência do público 

alvo, pois os entrevistados tiveram em porcentagem uma concordância e uma não concordância em 

níveis muito próximos, ficando assim difícil de se fazer uma conclusão satisfatória sobre o 

problema. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Por meio dessa pesquisa ficou claro a grande importância de se fazer uma boa análise de 

mercado antes de decidir empreender ou abrir o seu próprio negócio, percebe-se a grande ligação 

entre o sucesso da organização e um bom planejamento. 

 O aumento em atividades empreendedoras vem afetando o mundo inteiro e não é diferente 

no Brasil, porém, segundo SEBRAE (2008) diversos fatores acabam por encerrar o sonho daqueles 
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que conseguem montar seu próprio empreendimento, uma das causas mais comuns para que isso 

aconteça é a falta de uma boa análise e planejamento do negócio. Entendemos que muitas vezes o 

risco do negócio é a falta de planejamento. 

 O presente trabalho mostra a importância de se fazer uma análise de mercado com o público 

alvo, para que junto com as informações colhidas, o empreendedor consiga desenvolver um 

planejamento estratégico, mitigando os riscos envolvidos e reduzindo assim as chances de falência.  

Este trabalho teve como foco fazer uma análise de mercado para a implantação de uma 

pizzaria na região da FAG, buscou conhecer na prática a real opinião do público alvo e suas 

expectativas sobre o interesse nesse empreendimento.   

Este estudo por sua vez possui algumas limitações pois devido à pequena amostragem, 

entendemos que não podemos concluir que há informações suficientes para aplicação do projeto, os 

resultados não podem ser generalizados porque haverá o risco do resultado amostral não ser 

compatível com a totalidade do público alvo. Os  resultados dessa pesquisa são apenas para uso 

interpretativo. 

Após analisar os questionários aplicados chegou-se a conclusão que a pizzaria poderá ter o 

público suficiente para que tenha um bom funcionamento. Entretanto existe o risco de oscilação do 

público, devido as entrevistas que podem ter sido influenciadas pelo horário em que foram 

aplicadas e pelas respostas colhidas que o público acaba oscilando em períodos durante o ano como 

férias e finais de semana. 

 Houve grande interesse por parte dos entrevistados na criação da pizzaria na região da FAG, 

apesar da amostra da população alvo ser pequena percebe-se a necessidade da maioria em um novo 

meio de alimentação nesta região. Características como a agilidade nos processos e inovação no 

meio de atendimento ao cliente tiveram importância para que houvesse esse interesse.  

 Identificamos pontos positivos para a abertura da pizzaria, tais como: interesse por parte da 

população em um novo local de alimentação na região da FAG, resultado da pesquisa mostrando a 

insatisfação dos usuários com as poucas opções de alimentação, disposição por grande parte dos 

entrevistados em sair de seu local de estudo ou trabalho e  ir até a pizzaria, entre outros.   

Seguindo o planejamento de plano de negócios, análises aplicados, acreditamos que o 

negócio possui potencial suficiente para ter sucesso, salvo alguns pontos de cuidados já 

especificados.  
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