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RESUMO 
 

O presente trabalho busca apresentar uma proposta de intervenção inovadora na 

ação empreendedora de negócio próprio, analisando o desempenho e crescimento 

do mercado nacional e local (Pato Branco – PR) no ramo de alimentos, bem como 

as práticas profissionais e de atuação de empreendedores à frente da gestão das 

suas empresas. O objetivo é mostrar ao empreendedor a importância da analise do 

mercado, do cliente, dos custos, das ações de marketing, entre outras. O 

embasamento teórico de conceitos e de pesquisas relacionadas ao assunto seguido 

da observação e entrevista para posterior sugestão de aplicação do método Canvas 

e da importância do planejamento do negócio. 

 

Palavras-chaves: empreendedorismo, negócio próprio, Canvas. 
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Introdução 

 

 
Qualquer atitude empreendedora gera risco e retorno, quanto maior o 

risco, maior o retorno. Corajosos são os que experimentam, é melhor a frustração 

de dar errado, do que a frustração de não ter tentado. Enfrentar desafios, viver 

novas experiências, aproveitar as oportunidades fazem com que a vida valha a 

pena. 

Até pouco tempo atrás quando se falava em empreendedorismo remetia- 

se a ideia de negócio próprio, mas é sabido que existem várias formas de se 

empreender, seja em empreendedorismo social, intra empreendedorismo ou 

corporativo, empreendedor por necessidade, empreendedor cooperado, 

empreendedor serial, dentre outras formas de empreender e gerar riquezas. 

Para empreender em um negócio próprio, bastava ter uma ideia e coloca- 

la em prática. Com toda a evolução de mercado e tecnológica, esta atitude 

apresenta grande risco de insucesso. É passo fundamental a análise do mercado, 

dos concorrentes, tendências, investimentos, custos, ou seja, elaborar um plano de 

negócio detalhado sobre a atividade que se pretende iniciar. 

O ramo de alimentos e bebidas é dos que tem se mantido em 

crescimento, com inovações e muito investimento, tanto para atendimento local, 

como nacional e exportações como mostram pesquisas da Associação Brasileira 

das Indústrias da Alimentação ABIA, e na publicação do site G1 – Pequenas 

Empresas & Grandes Negócios de 03 de agosto de 2016, aponta o Brasil como o 

5º maior mercado do setor de alimentos e bebidas saudáveis, movimentando o 

equivalente a US$ 27,5 bilhões no país. 

Esta monografia de especialização em educação empreendedora, tem 

como objetivo mostrar a importância da pesquisa e do planejamento antevendo as 

necessidades e tendências do mercado consumidor no ramo de alimentos, em 

negócio próprio e familiar. 
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Capítulo 1 – Ramo alimentício, realidade e oportunidade 
 

O mundo é dinâmico e interligado, empreender faz parte do nosso dia a 

dia desde os primórdios da humanidade, segundo Dolabela (2006) 

“empreendedorismo não é um tema novo ou modismo: existe desde sempre, desde 

a primeira ação humana inovadora, com o objetivo de melhorar as relações do 

homem com os outros homens e com a natureza”, afinal, tudo vem se criando e 

transformando pelas atitudes do ser humano, movidas ora pela necessidade, ora 

pela oportunidade, ora pela ambição. Nos dias atuais o empreendedorismo está em 

evidência, sendo incentivado, por vários fatores sejam eles realização pessoal ou 

profissional. Hoje se fala em empreendedorismo na escola (atitudes dos docentes 

e discentes), na igreja, nos grupos sociais, nas empresas (empregador e 

empregado). 

Dolabela cita a frase de Timmos “o empreendedorismo é uma revolução 

silenciosa, que será para o século 21 mais do que a revolução industrial foi para o 

século 20”, tamanhas são a criatividade e atitudes revolucionárias. Conforme 

estudado em disciplinas de formação para esta especialização cito o trecho do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o 

empreendedor tem como característica básica atitudes criativas e pesquisadoras. 

Ele está constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre 

tendo em vista as necessidades das pessoas. O empreendedor não tem como seu 

objetivo exclusivo o lucro, mas sim o conjunto de ações que gerem o lucro. 

Empreendedores substituem “eu poderia” por “eu vou”, eles tem atitude, foco e 

determinação para transformar o mundo a sua volta. 

Pensando nestas características, analisando o leque de oportunidades 

como também pesquisa do IBGE de 2016 referentes aos dados de 2014 a cada dez 

empresas, seis delas morrem após cinco anos de atividade, fato este que motiva o 

estudo e o planejamento de ações para mudar este cenário, afinal, muitos tem a 

coragem e iniciativa de fazer, mas não tem o conhecimento necessário para o  

fazer de forma consolidada e profissional. 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação – ABIA, 

o Brasil é o primeiro produtor e exportador mundial de suco de laranja, segundo 

produtor e primeiro exportador mundial de carne, primeiro produtor e exportador 
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mundial de açúcar, entre outros destaques, dados suficientes para incentivar os 

investimentos em novos negócios e em negócios em andamento no ramo de 

alimentos e bebidas. 

Pato Branco é uma cidade que cresce muito, segundo pesquisa do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes 2017) com 

base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged 2017) 

do Ministério do Trabalho, Pato Branco é a 4ª cidade que mais gera empregos no 

Estado do Paraná com destaque também no país. De acordo com pesquisa 

científica realizada por profissionais da UTFPR – Pato Branco, entre os anos de 

1980 a 2014 a cidade cresceu 674,41% em área (km²) e entre 2009 a 2014, 

31,38%. Outro dado importante de referência é pesquisa com estimativa de 

crescimento realizada pelo IBGE e publicada no Jornal Diário do Sudoeste em 

01/09/2015. 

Em matéria publicada pelo site da Exame.com, de 05 de maio de 2017, 

pato branco ocupa o 11º lugar entre as 40 melhores cidades para envelhecer 

(municípios brasileiros com população entre 50 e 100 mil habitantes). 

Segundo dados do IBGE, do total de 79869 habitantes, estimado da 

população para 2016, 39,53% tem ocupação e tem renda média mensal de 2,5 

salários mínimos. Em 2014, tinha um PIB per capita de R$35.758,16. Estas 

informações servem de subsídio e referencial para justificar tal pesquisa e 

demonstrar que as demandas crescem e tendem incentivar o consumismo e 

principalmente o avanço no ramo alimentício nesta cidade. 

O presente trabalho irá abordar o tipo de empreendedorismo “negócio 

próprio”, analisando o ramo de restaurantes, em razão do crescimento pelas 

refeições fora de casa, ou prontas, no município de Pato Branco e irá propor 

soluções inovadoras em um restaurante. 

Quando um empreendedor deseja montar seu próprio negócio, muitas 

ideias invadem sua mente, quer ganhar dinheiro, pensa em trabalhar menos, ter 

prazer e realizar sonhos. Para dar o primeiro passo deverá analisar quais são seus 

talentos e pontos a melhorar como pessoa e em seguida como profissional, quais 

áreas têm conhecimento e afinidade. Todo novo investimento tem risco e quanto 

maior o risco, maior será o retorno. Alguns empreendedores com o negócio em 
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andamento resolvem fazer mudanças de estrutura física, ou produtos e serviços, 

tomam decisões pelo que acham, pelo que acreditam que o cliente gosta ou espera 

e muitas vezes o investimento não tem o retorno desejado, ao invés de aproximar 

a clientela a afasta. Outros investem o dinheiro de muitos anos em uma 

oportunidade que dura pouco tempo e ainda deixam passivos. Mas porque será 

estas situações acontecem? A resposta é simples: não houve pesquisa, 

planejamento metódico, sistemático, não foram feitas análises de mercado, de 

tendências, de clientes, de fornecedores, de parcerias, de canais de distribuição, 

elaborado plano de marketing e formas de fidelizar o cliente. 

Outro fator de suma importância é analisar a atuação do empreendedor 

como gestor do negócio, verificar como está a gestão financeira, de pessoal, de 

custos, de marketing, de relacionamento com os clientes e aonde quer chegar. 
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Capítulo 2 – Empreender a partir do sonho, usando a razão e as 

informações 

 
 

Algumas características são fundamentais para o profissional que decide 

empreender no negócio próprio, tais como, persistência, criatividade, resiliência, 

paciência, autoestima, autoconhecimento, persuasão, acreditar no negócio, buscar 

conhecimento constante e ser trabalhador. É claro que estas características servem 

para todos os tipos de empreendedores, a grande diferença no negócio próprio é 

que todo o risco passa a ser única e exclusivamente do empreendedor, toda 

direção e coordenação da equipe e do negócio dependem dele, normalmente nos 

primeiros anos é o que mais trabalha e o que menos ganha. Seus sonhos e desejos 

que o movem na direção do objetivo que foi planejado, objetivo que passa a ser 

perseguido com muita determinação. Como pensa Dolabela (2008): “o 

empreendedor é alguém que sonha e busca transformar seus sonhos em  

realidade”. 

Planejar é uma das palavras chaves do sucesso, quando o indivíduo se 

debruça nos dados e analisa de forma criteriosa, abre sua mente diante de muitas 

informações que não são visíveis quando se pensa somente no sonho. Ao fazer um 

plano de negócio se analisa o mercado, a concorrência, o produto e/ou serviço, os 

sócios, o marketing, os valores agregados, a gestão financeira e de pessoal, faz-se 

projeções para períodos em valores e números de vendas ou atendimentos. Ao 

levantar tantos dados e informações desfaz-se a ilusão e vislumbra-se a realidade, 

deixando claro quais são os caminhos que devem ser seguidos, os ajustes a serem 

feitos, o que se deve buscar e perseguir. De acordo com o Sebrae (2013), plano de 

negócio é um documento que descreve os objetivos de um negócio e quais passos 

devem ser dados para que esses sejam alcançados, diminuindo os riscos e as 

incertezas. Um plano de negócios permite identificar e restringir erros no papel ao 

invés de cometê-los no mercado. Ele é a bússola do negócio! 

Com certeza os riscos são grandes, e em contrapartida os benefícios 

também, afinal, a satisfação pessoal, profissional e financeira quando chegam 

valem a pena. 
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O grande objetivo de dedicar trabalho e atenção a algum estudo é o que 

de proveito poderá ser tirado do mesmo, o que o resultado de tal estudo trará para 

a sociedade de forma geral, e neste caso em específico, o objetivo é mostrar ao 

empreendedor de negócio próprio do ramo alimentício que investir neste ramo é 

viável e que ele precisa informações e profissionalização. 
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Capítulo 3 – Metodologia e proposta de intervenção – Usando 

ferramentas para obter informações e tomar decisões 

 
 

A pesquisa iniciará com leitura de fundamentação teórica em estudos 

universitários e fontes de pesquisas do ramo alimentício, bem como do material  

de apoio do curso de especialização. Em seguida entrevista e observação de 

algumas empresas que iniciaram suas atividades e fecharam as portas, outas que 

continuam bem no decorrer de muitos anos e de uma específica que repaginou e 

está com algumas dificuldades, nesta será apresentada proposta de ação 

inovadora. 

Para este trabalho considera-se inovação “a implementação de um 

produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, 

ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas 

práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 

externas”. Uma condição importante do conceito que seja novo para a empresa 

(OCDE, p. 55-56). 

Normalmente o empreendedor que já está inserido no mercado do 

negócio próprio e que não busca aprimorar seus conhecimentos, toma decisões e 

faz alterações na sua estrutura sem fundamentação, sem pesquisa e visão crítica, 

pois sempre fez assim e deu certo, Outras vezes busca assessorias equivocadas, ou 

seja, de empresas que simplesmente querem vender, como por exemplo: gráficas. 

As quais não tem conhecimento aprofundado de marketing, mercado e da 

atividade em questão, que no caso em análise para sugestão inovadora criou uma 

nova logomarca deixando sem informação clara o segmento do negócio, o que 

impactou no cliente, pois os mesmos olhando a nova identificação visual do 

estabelecimento entenderam que deixou de prestar um dos serviços. 

A quantia investida poderia ter resultado maximizado se as decisões 

fossem pautadas em estudo aprofundado e estruturado sobre o que o público 

precisa, deseja e sobre as tendências do ramo do negócio. É sabido que o ramo 

alimentício cresce, mas é preciso cautela para tomar as decisões corretas. 

A intervenção se faz necessária para que o comerciante tradicional 

observe que a forma amadora de gerir seu negócio não tem mais espaço. 
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Incentivar buscar conhecimento, novidades e metodologias, ensinando e 

orientando os pequenos empresários a fazer a gestão profissional. 

Quando se propõe algo a alguém, damos a ele a liberdade de escolha. 

Toda sugestão deverá ser precedida de estudo, embasamento e informações 

suficientes para convencer que haverá benefícios com sua implantação. 

Fazer o plano de negócio é o primeiro passo em qualquer novo 

empreendimento. É uma tarefa trabalhosa e que muitas vezes assusta o 

empreendedor, mas é muito importante. Antes dele sugere-se apoiar-se no modelo 

de negócios Canvas, que por ser mais visual e simplificado, torna o trabalho mais 

fácil, jamais substituirá o plano de negócios, mas pode precedê-lo. 

O Modelo de Negócios Canvas (Business Model Canvas) foi criado por 

Alexander Osterwalder e Yves Pigner, é uma ferramenta de planejamento 

estratégico que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou 

existentes e que facilita a visualização de um negócio futuro, pois serve para 

planejar as principais atividades dele e suas relações. Conforme Osterwalder, “um 

modelo de negócios descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por 

parte de uma organização”. (SEBRAE, 2013, p. 12). A busca por informações 

para elaborar um bom plano de negócios aliado ao objetivo da ação 

empreendedora, contribuem para que as ações tomadas tragam resultados 

competitivos e serviços, ou produtos que facilitem e melhorem a vida do 

consumidor. 

O Business Model Canvas, consiste em um mapa visual dividido em 

nove blocos. O SEBRAE – Pr apresenta os blocos da seguinte forma: 
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1 – PROPOSTA DE VALOR: o que sua empresa irá oferecer para o mercado que 

realmente terá valor para os clientes. 

2 – SEGMENTO DE CLIENTES: quais segmentos de clientes serão foco da sua 

empresa. 

3 – OS CANAIS: como o cliente compra e recebe seus produtos ou serviços. 
 

4 – RELACIONAMENTO COM CLIENTES: como a sua empresa se relacionará 

com cada segmento de cliente. 

5 – ATIVIDADE-CHAVE: quais são as atividades essenciais para que seja 

possível entregar a Proposta de Valor. 

6 – RECURSOS PRINCIPAIS: são os recursos necessários para realizar a 

atividade-chave. 

7 – PRINCIPAIS PARCERIAS: são as atividades-chave realizadas de maneira 

terceirizada e os recursos principais adquiridos de fora da empresa. 

8 – FONTES DE RECEITA: são formas de obter receita por meio de proposta de 

valor. 
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9 – ESTRUTURA DE CUSTOS: são os custos relevantes necessários para que a 

estrutura necessária possa funcionar. 

Aplicando a metodologia sugerida, o empreendedor e sua equipe poderão 

enxergar seu negócio por fora e por dentro, este ele já está acostumado a ver e na 

maioria das vezes muitos detalhes passam despercebidos. Analisar os processos e 

possíveis falhas, readequando as pessoas e estrutura para facilitar o dia a dia e 

melhorar os resultados. 

Proporcionar valor ao cliente inovando em produtos e serviços que 

superem as expectativas e a concorrência. Conhecer seus concorrentes, como 

trabalham, seus diferenciais, estimula a criação de atrativos competitivos e quem 

ganha é o cliente. 

Identificar quem exatamente é o meu público alvo, onde ele está e como 

a empresa pode chegar até ele. É importante escolher a melhor forma de alcançar 

o cliente e de criar relacionamento para que aconteça a fidelização, assim ele 

mesmo indicará seu produto ou serviço, passa a ser fã do negócio. 

Para esta intervenção foi escolhido um estabelecimento do ramo 

alimentício, empresa de pequeno porte com administração familiar. Está no 

mercado e no mesmo endereço a aproximadamente vinte anos, iniciou suas 

atividades como bar e por estar inserida na região norte que foi a que mais cresceu 

de acordo com a pesquisa da UTFPR, citada anteriormente, os trabalhadores do 

entorno passaram a solicitar refeições diárias para maior comodidade dos  

mesmos. Esta oportunidade de restaurante entrou na vida da família de forma 

muito amadora e vem se desenvolvendo em crescimento contínuo. 

Nos últimos sete anos passaram a enxergar a atividade de restaurante 

como a principal do negócio, além de servirem um saboroso café da manhã e 

lanches. Com isso houve a necessidade de aumentar a demanda de produtos e 

espaço físico. Esta mudança acarretou alguns problemas e oportunidades que não 

se previu, em virtude de não ter sido planejada através de um plano de negócio, ou 

de um simples planejamento simples. 

A sugestão de intervenção neste momento foi realizar uma pesquisa com 

os clientes, pesquisa esta realizada pelo estabelecimento através de um bate papo 

informal entre empresário/clientes e empresário/funcionários. 



17 
 

 

 

Nesta pesquisa o intuito era identificar pontos fracos e pontos fortes desta 

transformação que ocorreu de maneira geral no estabelecimento, que foram elas: 

identidade da marca, espaço físico aumentado, novas opções do buffet, 

atendimento, pesagem automatizada e software especializado para gestão de 

restaurantes. 

Os pontos fortes identificados foram: 
 

- Clientes: refeição de excelente qualidade, tendo como diferencial a 

oferta de sobremesas e frutas como cortesia, ambiente limpo, de fácil acesso 

(próximo a muitas empresas, sem necessidade de utilizar carro para o 

deslocamento) estacionamento disponível nas imediações, ambiente familiar e 

preço adequado; 

- Funcionários: horário de trabalho adequado, ambiente e condições de 

higiene favoráveis para o desenvolvimento das funções, salário justo, 

equipamentos e utensílios apropriados. 

Os pontos fracos identificados foram: 
 

- Clientes: mesmo com a reforma ocorrida o espaço ainda está 

insuficiente pois há grande concentração de pessoal no mesmo horário, muitos 

acharam que tinha deixado de ser lanchonete/bar por não haver identificação ao 

posicionamento da marca, que vem apresentada somente como restaurante; apesar 

da balança ser informatizada, quando solicitado bebidas, as mesmas são anotadas 

nas comandas, filas de espera principalmente aos sábados. 

- Funcionários: serviços de caixa realizados por muitos, gerando 

desconfianças quando há diferença, utilizado dois modelos de pratos para 

identificar o buffet livre ou por quilograma. 

Diante dos resultados obtidos pela pesquisa informal existe uma 

necessidade urgente da aplicação do método Canvas, em virtude de: 

 Ver o cliente como parceiro e usuário do serviço/produto, ele é a 

razão da existência da empresa e suas sugestões devem ser 

ponderadas e implantadas as que de fato forem viáveis para o 

melhoramento contínuo. 
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 Utilizar os recursos tecnológicos a favor da empresa, para apurar 

custos, receitas, despesas, fazer analises do negócio, como ponto de 

equilíbrio, ticket médio, itens de consumo preferencial. É positivo 

que a balança seja informatizada, porém ela deveria estar 

posicionada no balcão geral, próximo dos freezers de bebida, 

otimizando tempo para que as bebidas já sejam solicitadas e 

entregues, e ainda existe necessidade eminente de controle e 

informações de um atendente, para que todos os clientes pesem de 

fato o que serviram e que se cobre o valor justo, podendo desta 

forma, utilizar somente um tipo de prato. 

 No que tange atendimento e espera, sugere-se que principalmente 

aos sábados (para grupos acima de seis pessoas) a empresa crie 

uma cultura nos clientes para utilização do serviço de reserva. 

Informar aos clientes o horário de atendimento para o almoço, 

melhorando o fluxo de pessoas no horário de pico, 

 Sugestão de promoção para horários diferenciados, exemplo das 

11hs as 11hs45min e das 13hs as 14hs. 

 Estudo de viabilidade para atendimento noturno, uma vez que 

como era bar, o atendimento acontecia e acontece até as 22hs com 

lanches e bebidas. 
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Conclusão 

 
Com esta pesquisa evidenciou-se o potencial de mercado que existe no 

ramo de alimentos no Brasil e especificamente em Pato Branco, novas culturas, 

muitos investimentos e crescimento em várias áreas e a necessidade do consumo 

alimentício. 

O negócio próprio exige do profissional grande dedicação, aprendizagem 

contínua, foco e muito trabalho. Quando a implantação do futuro empreendimento 

for planejada e minuciosamente avaliada aumentam consideravelmente as 

possibilidades de obter sucesso. 

Em relação ao restaurante em específico entende-se que é de grande 

lucratividade e poderá ser ainda mais, pois além dos proprietários serem 

empreendedores e trabalhadores, estão dispostos a implantar a metodologia 

proposta, e analisar seu negócio de forma que possam tirar melhor proveito. Todo 

o trabalho de pesquisa foi acompanhado de perto pelo “Seu Pedro” e sua filha 

Patrícia. 
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