
Desenvolvimento do Plano de Negócios 
 

Para desenvolver o seu plano de negócios, utilize o modelo que está na apostila da disciplina. 

Lembre-se que o sumário executivo é iniciado primeiro e é complementado por último. 

 

1) Desenvolver um PN de um quiosque de venda de produtos alimentares. Escolha os 

produtos que irá comercializar, tais como: churrasquinho, sanduíches, salgados, 

sorvetes, pão de queijo, pamonha, etc. Não vale franquia, pois deve ser um negócio 

novo. 

2) Escolher um local (praça, esquina, estacionamento, etc) para localizar o seu negócio. 

Deve ser um local real e com condições para a instalação. 

3) Definir como será o quiosque (equipamentos necessários, cardápio, matéria prima, 

recursos humanos necessários, etc). 

4) Definir a sua clientela. 

5) Definir os dias da semana e os horários de funcionamento do quiosque, considerando a 

clientela e o local de funcionamento. 

6) Calcular os custos de implantação e de funcionamento. Estimar consumo de matéria 

prima e demais insumos necessários para o funcionamento. 

7) Identificar os principais concorrentes (considere um raio de aproximadamente 300 

metros do local de funcionamento). 

8) Identificar os principais fornecedores. 

9) Planejar ações de marketing. Inclusive o nome do empreendimento. 

10) Calcular o investimento inicial, os custos fixos e variáveis, o ponto de equilíbrio e a 

projeção de fluxo de caixa para um mínimo de 6 meses. 

11) O seu plano de negócios deverá apresentar os tópicos (Conforme está na apostila):  

• Sumário executivo; 

• A Empresa; 

• O Plano de marketing; 

• O Plano financeiro. 

Instruções: 

• Cada grupo pode ter no máximo Cinco (5) alunos. 

• Em cada aula, uma parte do trabalho deverá ser apresentado ao professor: Definição / 

Sumário (parcialmente) (27/05), A Empresa (03/06), Plano de Marketing (10/06), 

Plano Financeiro (17/06) 

• Colocar capa no trabalho. O arquivo deve ser no formato DOC e salvo na versão 

word97 ou anterior. 

• O trabalho deverá ser entregue até o dia 24/06/2014 anexado para o email 

waltenomartins@hotmail.com.br, colocando no assunto: ADM1_PN-<nomes> 



• Os grupos vão apresentar os trabalhos em sala de aula. Sendo 15 minutos para 

apresentação e mais 10 minutos para as perguntas dos colegas. A ordem será decidida 

pelo professor em sala de aula. Haverá nota de participação na apresentação e na sala 

de aula. 


