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Plano de Negocio 

 

Sumário executivo: 
 

Esse plano de negócio tem como objetivo principal a implementação de um quiosque de 
comidas e bebidas naturais em ponto estratégico na região norte de Uberlândia, onde se 
encontra um grande numero de banhistas e esportistas já que se trata de um clube bastante 
conhecido na região. 
 
Com um investimento total aproximado de R$ 250.000,00 para estruturação, implementação, 
capital de custos inicias e estoque. Capacitado para atender aproximadamente 200 pessoas 
diariamente. 
 
Nossa empresa e voltada para o ramo alimentício, lanches, quitandas, sucos naturais, pratos 
saudáveis, doces caseiros, frutas, são alguns de nossos produtos. Temos o enfoque em pessoas 
que desejam ter uma alimentação mais saudável ou mais leve sejam por opção, ou por força 
maior como diabético, hipertensos, pessoas sobrepeso. 
 
 
 

Localidade: 
Praia Clube Uberlândia – MG 
 

 
Cardápio: 

 
Sanduiches: 

Frango: Frango cozido, cenoura, maionese light, uva passa, pão integral, batata palha. R$: 
5,00 
Americano: Presunto, mozarela, hambúrguer light, alface, azeite virgem, pão com gergelim. 
R$: 5,00 
Bauru: Pão integral, presunto, mozarela, tomate. R$: 5,00 
Atum: pão integral, patê de atum, alface roxa, cenoura, mozarela. R$: 5,00 
Frango na chapa: Frango na chapa, alface, azeite virgem, tomate. R$: 5,00 
 

Sucos 
Laranja: Ao leite, ou gelo e açúcar. R$: 4,00 
Acerola: Ao leite, ou gelo e açúcar. R$: 4,00 
Morango: Ao leite. R$: 4,00 
Limão: Ao leite, ou gelo e açúcar. R$: 4,00 
Abacaxi: Ao leite, ou gelo e açúcar. R$: 4,00 
Pitanga: Gelo e açúcar. R$: 4,00 
Pitanga: Gelo e açúcar. R$: 4,00  
Graviola: Gelo e açúcar. R$: 4,00 
Melancia: Gelo e a açúcar. R$: 4,00 
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Congelados: 

Chocolate: Picolé ou sorvete. R$: 6,00 
Napolitano: Sorvete. R$: 6,00 
Prestigio: Picolé ou sorvete. R$: 6,00 
Morango: Picolé ou sorvete. R$: 6,00 
Coco: Picolé ou sorvete. R$: 6,00 
Uva: Picolé ou sorvete. R$: 6,00 
Pêssego: Picolé ou sorvete. R$: 6,00 
 

Saladas 
Tropical: Alface, manga, kiwi, uva, morango. R$: 8,00 
Inglesa: Batata Inglesa, azeite virgem, salsinha, cebolinha. R$: 8,00 
A brasileira: Mista. R$: 8,00 

 
Bolos 

Chocolate. R$: 4,00 
Fubá. R$: 4,00 
Laranja. R$: 4,00 
Maracujá. R$: 4,00 
Queijo. R$: 4,00 

 
 

Matéria Prima:  
Frango, cenoura, maionese, uva passa, pao, batata palha, presunto, mussarela, hamburger 
light, alface, azeite virgem, tomate, pate de atum, leite, laranja, acerola, morango, limao, 
abacaxi, pitanga, graviola, melancia, kiwi, manga, fubá, queijo e picoles e sorvetes e barras de 
cereal. 
 

Competência dos funcionários: 
Guilherme: Sócio proprietário, responsável pela gestão da contabilidade da empresa. (caixa 
entrada e saída de capital) Também encarregado do marketing e gerencia, encarregado de 
pedidos de mercadoria das distribuidoras alimentícias. (controle de fornecedores, parcerias.). 
Matheus Silva: Sócio proprietário coordena a preparação de alimentos matérias para 
preparação dos pedidos, relação com o consumidor, treinamento de equipe. (atendimento aos 
clientes, pesquisa de satisfação, criticas.) 
 
João Gabriel: Funcionário responsável pelo atendimento 
 
River: Funcionário responsável pelo atendimento. 
 
Matheus Pereira: Cozinheiro. 
 
Walteno Martins: Funcionário responsável pela limpeza e higienização. 
 
Douglas: Funcionário responsável pelo atendimento. 
 
Antônio Nunes: Auxiliar de cozinha. 
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Mercado Consumidor 

Atender a um público que deseja uma alimentação mais saudável em seus dias de lazer, sucos, 
doces caseiros, sanduiche leve (sem gordura), bolos e quitandas, caldos, mistos. 
O nosso nome “Natura Life” remete a mensagem de cada alimento preparado com muito 
carinho, amor e dedicação, porque não só queremos levar algo mais saudável para sua 
alimentação, nos amamos isso, a sensação de fazer o bem para seu corpo, seu coração. Faz-
nos sentirmos melhor e com a missão comprida... Assim como uma grande família com seu 
ente querido... 
Nossa família e Natura e veio para cuidar de sua vida... 
 

Horário de funcionamento: 
Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

07:00 as 19:00 07:00 as 19:00 07:00 as 19:00 07:00 as 22:00 07:00 as 17:00 

 

Custos de implementação: 
Gastos durante 6 meses: 

Funcionários Aluguel Agua, luz, gás Matéria Prima 

R$ 45.600,00 R$ 30.000,00 R$ 5.800,00 R$ 132.000,00 
 
 
 
 
 

Concorrência: 
 
Praia Clube conta com o próprio restaurante-lanchonete, devido ao tempo que atua no clube e 
a fidelidade, confiança e amizade adquirida com os muitos anos de atuação, os tornam o nosso 
maior concorrente. 
 

Fornecedores: 
Pif-paf CEASA Atacadão Kibom 

Carnes em geral. Frutas, legumes e 
verduras em geral. 

Produtos 
industrializados. 

Sorvetes e picolés. 

 

Marketing: 
Inicialmente o marketing será visado à divulgação através da entrega de panfletos nas regiões 
centrais de Uberlândia, Outdoors, também será divulgado através de redes sociais e em sites 
gerais em forma de banner. 

 
Investimento inicial: 

Descrição Qnt. Valor Unit. Valor Total 

Fogão 2  R$ 680,00 R$ 1.360,00 

Chapa 1 R$ 320,00 R$ 320,00 

Liquidificador 3 R$ 120,00 R$ 360,00 
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Geladeira 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 

Freezer 2 R$ 1.700,00 R$ 3.400,00 

Batedeira 2 R$ 200,00 R$ 400,00 

Cafeteira 1 R$ 170,00 R$ 170,00 

Computador 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 

Leitor de código de barra 2 R$ 200,00 R$ 400,00 

Telefone Fixo 1 R$ 150,00 R$ 150,00 

Vassoura 4 R$ 20,00 R$ 80,00 

Rodo 4 R$ 15,00 R$ 60,00 

Baldes 5 R$ 30,00 R$ 150,00 

Luvas 3 R$ 10,00 R$ 30,00 

Aspirador 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

Total: R$ 13.180,00 
 

Lucro: 
Presume-se que os lucros logo irão aparecer, devido ao diferencial do local de atuação. O alto 
investimento em treinamento de equipe e capacitação de nossos profissionais, materiais de 
primeira linha, alimentos de excelente procedência, nos agregam uma grande força para o 
sucesso. 
Vale ressaltar os nossos parceiros, fornecedores que são os melhores de Uberlândia e região, 
com as melhores frutas, os melhores laticínios. 

 
 

 


